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eHealth, verder dan je denkt
Nederland staat voor de uitdaging om gezondheidszorg van
goede Kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vergrijzing leidt tot meer behoefte aan zorg, terwijl tegelijkertijd het
aantal mensen dat zorg kan verlenen afneemt. Inmiddels heeft
een kwart van de
Nederlanders een
“eHealth is het gebruik van nieuwe
of meer chronische
informatie- en communicatie
ziekten zoals COPD
technologieën, en met name
en hart- en vaat
ziekten (RIVM,
internettechnologie, om gezondheid
2013). Een groot
en gezondheidszorg te onder
deel van de zorgkossteunen of te verbeteren.”
ten betreft zorg aan
deze groep. Om de
stijging van uitgaven in de zorg af te remmen en om nood
zakelijke zorg met de beschikbare menskracht te kunnen blijven
bieden, is het nodig zorg anders te organiseren.
eHealth1 biedt kansen om de vrijheid en zelfredzaamheid van
patiënten te bevorderen en kan helpen om zorg doelmatiger
te organiseren. Zo kan eHealth een belangrijke sleutel zijn voor
een toekomstbestendiger gezondheidszorg. In haar eHealthbrief van juni 2012 signaleert de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) deze kansen, maar constateert ook dat
adaptatie van eHealth door patiënten en professionals een
belangrijke randvoorwaarde is. Daarom laat zij jaarlijks de
feitelijke ontwikkeling en de voortgang in het gebruik van
eHealth monitoren. Centrale vragen daarbij zijn in welke mate
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eHealth-monitor 2013
De landelijke eHealth-monitor is uitgevoerd door
Nictiz en het NIVEL. Het onderzoek volgt beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door zorggebruikers en zorgverleners. In het onderzoek is
gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden.
Het eerste deel is een consultatieronde, bestaande
uit interviews met eenentwintig stakeholders uit het
zorgveld. Het tweede deel is een vragenlijstonderzoek
onder respondenten uit het Consumentenpanel
Gezondheidszorg van het NIVEL en uit het KNMGartsenpanel. Meer informatie over de opzet van het
onderzoek, over de geraadpleegde stakeholders en
over de samenstelling van de onderzoekspanels is
terug te vinden in hoofdstuk 2 van het onderzoeksrapport.
Deze eerste eHealth-monitor richt zich vooral op het
curatieve deel van de gezondheidszorg. Dat betekent
niet dat eHealth niet van belang is in de langdurige
zorg; integendeel. Daarom zal in de tweede eHealthmonitor, die in 2014 uitkomt, de focus ook liggen op
de langdurige zorg. Op die manier kunnen we recht
doen aan het belang van eHealth in beide sectoren.
1 De definitie van eHealth die in dit rapport wordt gehanteerd, sluit aan bij definitie
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (van Rijen, de Lint en Ottes, 2002).
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eHealth-toepassingen beschikbaar zijn, in welke mate zij
gebruikt worden, welke factoren het gebruik (positief dan wel
negatief ) beïnvloeden en welke effecten worden ervaren.
Dit is de samenvatting van de resultaten van de eerste eHealthmonitor, die door Nictiz en het NIVEL is uitgevoerd in de eerste
helft van 2013. Het is een eerste meting onder artsen, zorg
gebruikers2 en een aantal andere stakeholders, die vanaf 2013
jaarlijks herhaald wordt. Vanaf 2014 zullen trends zichtbaar
zijn, maar door vergelijking van de resultaten met internationaal onderzoek en eerdere studies, biedt deze eHealth-monitor
al een eerste inzicht in waar Nederland staat en welke ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Omdat eHealth een breed
begrip is, wordt de focus gelegd op een aantal concrete toepassingen van ICT in de zorg. Gekozen is voor toepassingen waarvan verwacht wordt dat deze bijdragen enerzijds aan doel
matigheid en betaalbaarheid, anderzijds aan zelfmanagement
van de patiënt, continuïteit van zorg, patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en toegankelijkheid.

2 In de eHealth-monitor wordt gesproken over zorggebruikers. Wij bedoelen hiermee elke
Nederlandse burger die toegang heeft tot de gezondheidszorg. Niet iedere zorggebruiker
is noodzakelijk ook patiënt.
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eHealth, verder dan je denkt
De titel van het onderzoek geeft de kern weer.
Enerzijds is duidelijk dat Nederland niet meer aan
het begin staat. Er kan in de praktijk soms aanmer
kelijk meer dan mensen zich realiseren. Anderzijds
zijn er nog wenkende perspectieven, die alleen bereikt
kunnen worden als belangrijke belemmeringen
worden overwonnen.
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1. Algemeen beeld: Nederland scoort goed,
maar er is nog veel te doen
De verwachtingen ten aanzien van eHealth in Nederland zijn
positief. Uit het onderzoek blijkt dat deze verwachtingen in
hoge mate overeenkomen met wat in de (inter)nationale
literatuur geschetst wordt als mogelijke meerwaarde van
eHealth. Concreet zijn zes verwachtingen te onderscheiden:
•H
 et bevorderen van zelfmanagement van patiënten, bijvoorbeeld door hen inzage te geven in het zorgdossier. De patiënt
wordt steeds meer (mede-)behandelaar van zijn ziekte,
waardoor het belangrijk is dat hij adequaat wordt geïnformeerd.
• Het bevorderen van doelmatigheid en betaalbaarheid door
bijvoorbeeld teleconsultatie, telediagnose, online therapie,
beeldcommunicatie ter vervanging van bezoeken, en door
betere managementinformatie waardoor zorg effectiever
wordt ingezet.
• Betere continuïteit van zorg door een betere informatie-
uitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders als huisarts,
ziekenhuis,
verpleeghuis,
revalidatiecentrum
en thuiszorg.
• Meer patiënt
veiligheid door
het voorkómen van
(medicatie)fouten,
bijvoorbeeld
dankzij beslissingsondersteuning.
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•V
 erbetering van kwaliteit van zorg doordat dit beter gemeten
kan worden, en aan de patiënt betere keuze-informatie kan
worden gegeven.
• E en betere toegankelijkheid door bijvoorbeeld online
afspraken, e-consult en online behandeling.

eHealth-monitor: samenvatting,
infographic en onderzoeksrapport
De uitkomsten van de eHealth-monitor 2013 worden
op drie manieren gepresenteerd. U leest nu een
samenvatting van de eHealth-monitor 2013. Naast
deze samenvatting is er een infographic beschikbaar
die de belangrijkste resultaten grafisch weergeeft. De
infographic is bestemd voor mensen die met hun
tablet of smartphone snel kennis willen nemen van
de hoofdlijnen van het onderzoek. Daarnaast is er een
uitgebreid onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport, de infographic en de samenvatting zijn te downloaden op www.nivel.nl en op www.nictiz.nl.
Onderdeel van deze monitor was een kwalitatief onderzoek
onder stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van zorggebruikers, zorgaanbieders en bedrijven. Hierbij leggen veel
geïnterviewden de nadruk op zelfmanagement en het bevorderen van meer maatschappelijke participatie van de patiënt. Uit
het vragenlijstonderzoek blijkt echter dat zorggebruikers nauwelijks zelfmanagementtools gebruiken en deze vaak ook niet
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willen gebruiken of niet weten of ze dit willen. De verwach
tingen van stakeholders behoeven hier wellicht bijstelling, die
gebaseerd is op een realistischer beeld van wat zorggebruikers
belangrijk vinden. Waar het gaat om verwachtingen ten aanzien van doelmatigheid heeft die bijstelling al plaatsgevonden.
Veel stakeholders zijn terughoudend als het gaat om doel
matigheidswinsten, zeker op de korte termijn. Sommige
geïnterviewden verwachten zelfs dat kosten (zeker in eerste
instantie) zullen toenemen. Vooral vertegenwoordigers van
zorgaanbieders en beroepsorganisaties wijzen erop dat het
invoeren van eHealth tijd nodig heeft en dat het verstandig is
om de verwachtingen wat te matigen.
Stakeholders vinden dat Nederland het in vergelijking met
andere landen goed doet. Dit wordt bevestigd door internationaal vergelijkend onderzoek waaruit blijkt dat Nederland zich
internationaal in een voorhoede bevindt. Met name het
gebruik van digitale dossiers door huisartsen (maar ook door
medisch specialisten) is in internationale vergelijking hoog.
Echter, waar het gaat om digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners, zowel binnen ziekenhuizen als
tussen instellingen, is er nog veel te winnen. Belangrijke kansen
voor doelmatigheidswinst, kwaliteitswinst en winst voor patiëntveiligheid en continuïteit blijven daardoor nog onbenut.
Gebrek aan interoperabiliteit en standaardisatie worden door
verschillende partijen genoemd als belemmeringen voor informatie-uitwisseling. Opvallend is dat (koepels van) zorgverleners
de ICT- leveranciers in deze een weinig proactieve houding
verwijten, terwijl de leveranciers juist aangeven dat zij stanSamenvatting eHealth-monitor 2013 | 10

daardisatie toejuichen. Hier lijkt wel behoefte te zijn aan een
‘centrale regie’, maar er is geen gemeenschappelijk beeld wie
daarin aan zet is.
Gebrekkige integratie is mogelijk de reden dat men vindt dat
de toepassing van eHealth in het zorgveld zich nog voor een
belangrijk deel in de fase van experimenteren bevindt:
“eHealth is nu vaak nog heel kleinschalig en het is een lappendeken van experimenten.” Vooral leveranciers van eHealthtoepassingen geven aan dat het nog niet snel genoeg gaat.
Er leven zorgen over het innovatieklimaat in Nederland.
De geïnterviewden wijzen op relatieve onbekendheid met
eHealth bij zorggebruikers en zorgverleners. Het aspect ‘financiering’ wordt het meest genoemd als belemmerende factor.
Enkele leveranciers brengen naar voren dat subsidies niet altijd
op een doelmatige manier worden ingezet en zo marktverstorend kunnen werken. Er is onzekerheid rondom wetgeving,
privacy en informatiebeveiliging. Ook is er behoefte aan meer
bewijs van de effectiviteit.
Aan de andere kant is er steeds meer ervaring met eHealth,
onder andere in de huisartsenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg. Ook is er veel inzicht ontstaan in randvoorwaarden
voor implementatie van eHealth. Duidelijke doelstellingen en
een goede businesscase zijn hierbij van belang, net als technische en organisatorische randvoorwaarden. Verder moet er
veel aandacht zijn voor draagvlak en verandermanagement.
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2. De stand van zaken in cijfers
Voor het vragenlijstonderzoek over de stand van zaken is in
de eHealth-monitor gekozen voor een indeling van eHealthtoepassingen in de volgende vier categorieën:
1. h
 et zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door
zorggebruikers;
2. c ommunicatie tussen zorggebruiker en zorgverlener;
3. d
 ossiervoering door zorgverleners;
4. e lektronische communicatie tussen zorgverleners.
Per onderdeel geven we hier de belangrijkste conclusies uit
het onderzoek weer.
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2.1. Zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie:
nauwelijks gebruik zelfmanagementtoepassingen
Toegang tot internet is in Nederland goed geregeld. Vrijwel
alle Nederlanders hebben toegang tot internet (94%). Nederlanders gebruiken het internet inmiddels ook op grote schaal
als informatiebron voor zorgzaken: 66% zoekt informatie over
ziekte of behandeling op internet.
Anders ligt het bij eHealth-toepassingen die een groter beroep
doen op meer persoonlijke inzet. Het gebruik van eHealth-
toepassingen gericht op zelfmanagement komt nog nauwelijks
voor. Ook de groep die hiervan in de toekomst gebruik wil
maken is nog redelijk beperkt. Het gaat dan om voorbeelden
als het doen van een zelftest op internet (6%), het online
bijhouden van de eigen gezondheidsgegevens (4%) of op
de telefoon een herinnering instellen voor het innemen van
medicijnen (2%).

2.2 Communicatie tussen
zorggebruiker en zorg
verlener: meer aanbod
dan gebruik
Uit het onderzoek komt
naar voren dat zorg
gebruikers nog slecht op
de hoogte zijn van de
mogelijkheden die zorg
verleners bieden voor
online communicatie.
Zorggebruikers kunnen
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bijvoorbeeld bij twee derde van de huisartsen via internet
een herhaalrecept aanvragen, terwijl maar een op de vijf
zorggebruikers weet dat dit kan.
Verder valt op dat online communicatie tussen zorggebruiker
en zorgverlener vooralsnog met name een vervanger is van
de telefoon. Het wordt ingezet om afspraken te maken, een
herhaalrecept aan te vragen en om vragen
te stellen.
Zorgverleners bieden nauwelijks eHealth-toepassingen waarmee zorggebruikers inzage krijgen in hun dossier of in lab
uitslagen. Bijna de helft van de zorggebruikers geeft aan dat
zij wel de mogelijkheid zouden willen hebben om hun dossier
via internet in te zien. Artsen zijn juist terughoudend als het
gaat om inzage in uitslagen van onderzoeken en laboratoriumbepalingen, gestelde diagnoses of
notities in het dossier. Ook hebben
zij geen plannen voor het bieden van
mogelijkheden waarmee patiënten
zelf online informatie kunnen toe
voegen aan hun dossier. De meerderheid van de artsen weet niet of zij dit
willen of wil dit niet. Wel staan artsen
juist positief tegenover online inzage
van de patiënt in voorgeschreven
medicatie. Hier ligt mogelijk een kans
om te komen tot meer zelfmanagement omdat zorggebruikers en zorgverleners elkaar hier lijken te vinden.
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Van de huisartsen ervaart 48% positieve effecten door contact
te leggen met patiënten via internet. De hier gerapporteerde
effecten hebben vooral betrekking op toegankelijkheid en
doelmatigheid. Huisartsen melden bijvoorbeeld dat patiënten
dit prettig vinden (81%), dat de praktijk er toegankelijker van
wordt (68%) en dat online contact met patiënten de efficiency
van de zorgverlening verbetert (51%). Van de medisch specialisten zegt iets minder dan een derde (32%) positieve effecten
te ervaren van online contact met patiënten. Bij de specialisten
liggen de gerapporteerde effecten ook vooral op het punt van
toegankelijkheid (69%). Ook zeggen zij dat patiënten het prettig
vinden (84%) en dat het de continuïteit van de zorg verbetert
(41%). Artsen geven beduidend minder vaak aan dat de inzet
van online contact met patiënten leidt tot kostenbesparingen
(huisartsen: 16%, medisch specialisten: 18%).

2.3. Dossiervoering door zorgverleners:
huisartsen lopen voor op medisch specialisten
De meeste medische dossiers worden inmiddels
elektronisch bijgehouden en niet meer op papier:
93% van de huisartsen en 66% van de medisch specialisten houdt zijn dossier voornamelijk of uitsluitend
elektronisch bij. Van de medisch specialisten houdt
15% het dossier voornamelijk of uitsluitend op papier
bij. Hoewel de automatisering onder artsen dus
behoorlijk is gevorderd, brengt het feit dat papieren
dossiervoering nog relatief vaak voorkomt naast
elektronische dossiervoering ook risico’s met zich mee
voor de consistentie van medische dossiers.
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Bij het voorschrijven van medicatie krijgen vrijwel alle huisartsen (88-98%) een automatische melding in het geval van een
allergie, een contra-indicatie of interactie tussen medicijnen.
Bij medisch specialisten ligt dit percentage beduidend lager
(30-60%). Dergelijke meldingen zijn van belang voor de medi
catieveiligheid en op dit punt is dus nog het nodige te winnen.
Een aanzienlijk deel van de huisartsen (48%) en medisch specialisten (42%) wil graag aanvullende mogelijkheden om gegevens elektronisch op te slaan, bijvoorbeeld correspondentie
met andere zorgverleners.

2.4. Elektronische communicatie tussen zorgverleners:
verbetering is nog mogelijk
Veel artsen wisselen patiëntgegevens elektronisch uit. Vrijwel
alle (83-90%) huisartsen wisselen elektronisch patiënteninformatie uit met openbare apotheken, huisartsenposten en
ziekenhuizen. Bijna de helft (46%) van de medisch specialisten
wisselt elektronische
patiënteninformatie uit
met huisartsen en een
op de drie (32%) met
collega’s binnen een
instelling. Ook hier blijkt
dat medisch specialisten
minder mogelijkheden
hebben dan huisartsen.
Ondanks het feit dat
elektronische informatie
uitwisseling al veel voorkomt, is er zeker nog
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verdere ontwikkeling mogelijk, bijvoorbeeld bij de uitwisseling
van medicatiegegevens. Dit is van belang voor de patiëntveiligheid.
Op dit moment geeft 48% van de huisartsen en 43% van de
medisch specialisten aan een uitbreiding van de mogelijkheden
te willen om elektronisch gegevens uit te wisselen. Huisartsen
zouden graag meer beeldbestanden, correspondentie met
andere zorgverleners en elektronische gegevens uit het
medisch dossier van andere huisartsen (bij nieuwe patiënten) willen
ontvangen en versturen. Medisch
specialisten zien het liefst een actueel
medicatieoverzicht uit de thuissituatie van de zorggebruiker en correspondentie over verwijzing en ontslag.
Bijna alle huisartsen (94%) en twee derde van de medisch
specialisten ervaren positieve effecten door elektronische
informatie-uitwisseling over patiënten. Deze artsen ervaren
vooral verbetering van de efficiëntie, kwaliteit en continuïteit
van de zorgverlening. Dit komt overeen met de beleidsverwachting dat elektronische informatie-uitwisseling een bijdrage
kan leveren aan kwalitatieve en verantwoorde zorg en aan de
continuïteit van deze zorg.
Sommige relatief nieuwe ontwikkelingen die verschuivingen
mogelijk maken in de werkprocessen in de zorg, beginnen
terrein te winnen. Driekwart (75%) van de huisartsen krijgt
bijvoorbeeld via teleconsultatie advies van een dermatoloog
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over een foto van de huid. Een op de drie (34%) krijgt zo advies
van een cardioloog over een ECG en een op de zeven (14%)
krijgt zo advies van een longarts over de beoordeling van
longfunctieonderzoek (spirografie).
Tegelijkertijd is er nog weinig animo voor digitale consulten
met andere zorgverleners via een beeldverbinding. Dit is
mogelijk bij een op de tien huisartsen, een vijfde van de
medisch specialisten en een derde van de psychiaters. Bij alle
artsengroepen zien we dat een flink deel van de groep (van
43% tot 80%) aangeeft dit niet te willen of niet te weten of
men dit wil. Minder terughoudend daarbij zijn psychiaters als
het gaat om contact met andere artsen en medisch specialisten
als het gaat om contact met collega specialisten buiten het
ziekenhuis.
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3. Hoe nu verder? Uitdagingen en
oplossingsrichtingen
Hoewel de mate van automatisering in het zorgveld tamelijk
ver is gevorderd, blijft adoptie van zelfmanagementtoepas
singen op grote schaal vooralsnog een belofte. Verder is er
onder andere op het gebied van patiëntveiligheid en continuïteit van zorg nog voortgang te behalen. Stakeholders zien nog
veel uitdagingen, en enkele oplossingsrichtingen. Een gedeelde
visie over hoe de ontwikkeling van eHealth versneld kan worden en wie daarin welke rol heeft, is er echter niet.
Het is belangrijk om te beseffen dat
eHealth een verzamelnaam is van
een grote diversiteit aan toepas
singen. Elk van die toepassingen
kent zijn eigen dynamiek en kansen.
Om eHealth succesvol te laten zijn zal
de focus verlegd moeten worden naar specifieke toepassingen
waarvoor het meeste draagvlak is, en meerwaarde gerealiseerd
kan worden. Deze eHealth-monitor maakt zichtbaar waar
kansen liggen, al geldt nog steeds dat de financiering, wet- en
regelgeving en de vraag naar regie een rol blijven spelen.
De kansen zijn:

3.1. Maak bekend wat al kan en vergroot het bewustzijn
onder zorggebruikers
Nederlandse burgers weten hun weg te vinden op internet.
Ze gebruiken internet ook om informatie te zoeken over ziekte
of behandeling. Veel artsen geven aan dat het mogelijk is om
via internet een herhaalrecept op te vragen, vragen te stellen
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of dat er plannen zijn om mogelijk te maken dat patiënten zelf
afspraken maken. Zorggebruikers blijken hier slecht van op de
hoogte. Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er
zijn, is een eerste voor de hand liggende stap.
Daarnaast zou het voor de algemene beeldvorming rond eHealth
goed zijn als de meerwaarde voor de zorg zichtbaarder wordt.
Wat ICT kan betekenen voor kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg blijft onderbelicht, evenals de mogelijkheden die ICT
biedt om het gemak en de positie van de patiënt te versterken.
Veel zorggebruikers zijn al vertrouwd met het gebruik van ICT
in bijvoorbeeld hun bankzaken, het boeken van reizen en in het
gebruik van email en sociale media. In de zorg lijkt het gebruik
van ICT voor hen nog minder vanzelfsprekend. eHealth-toepassingen die kunnen helpen bij het actief management van
gezondheid en ziekte, zoals het zelf bijhouden van gezondheidsgegevens, worden weinig gebruikt en veel mensen geven
aan dat men deze toepassingen niet wil gebruiken of dat
men niet weet of men dit wil.
Mogelijk kan men zich hier
nog weinig bij voorstellen.
Een betere voorlichting over
wat eHealth-toepassingen
kunnen bieden voor zorg
gebruikers (en zichtbaarheid
van goede voorbeelden)
kan acceptatie en vraag
bevorderen.
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Een effectieve veranderstrategie zal zorggebruikers én artsen
stapsgewijs kennis laten maken met nieuwe eHealth-toepas
singen in de zorg. Iedere stap is daarbij een stap in de goede
richting: het via internet maken van een afspraak bij de huisarts
of het via internet kunnen inzien van het eigen medicatie
dossier.

3.2. Investeer in informatieoverdracht
Veel artsen hebben een elektronisch dossier met gegevens
over hun patiënten. Dit geldt voor vrijwel alle huisartsen en
in mindere mate voor medisch specialisten. Hiermee samenhangend blijkt dat de elektronische informatie-uitwisseling
achterblijft. Denk hierbij aan de uitwisseling van elektronische
informatie tussen medisch specialisten en huisartsen.
Een ander voorbeeld is de informatie-uitwisseling tussen
afdelingen binnen één ziekenhuis, bijvoorbeeld voor het
verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht van de ziekenhuisapotheek. In 2011 constateerde de Inspectie voor de
Gezondheidszorg dat knelpunten in de elektronische
informatie-uitwisseling risico’s met zich meebrengen voor de
patiëntveiligheid. De bereidheid onder artsen om deze informatie elektronisch uit te wisselen is groot. Gezien het grote
belang van patiëntveiligheid, en de risico’s voor patiënten en
zorginstellingen bij het negeren hiervan, is de urgentie groot
om dit punt op orde te brengen.
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3.3. Geef patiënten inzage in hun medicatiedossier
Het op orde hebben van de elektronische dossiervoering is een
randvoorwaarde voor de toegankelijkheid van informatie, ook
voor zorggebruikers. Veel zorggebruikers (39-49%) zeggen dat
ze inzage willen hebben in hun medische dossier, veel artsen
staan hier veel terughoudender tegenover. Waar beide partijen
elkaar wel op vinden is de informatievoorziening over de voorgeschreven medicatie. Dat is informatie die artsen zelf nodig
hebben, die ze ook willen delen met hun patiënten en die
patiënten graag willen hebben. Wij denken dat het toegankelijk
maken van medicatie-informatie een eerste stap kan zijn in het
verder toegankelijk maken van de patiëntendossiers.

3.4. Vergroot bewustzijn en deskundigheid onder artsen
Bij artsen leven nog veel vragen over de praktische aspecten
van eHealth. Ze geven bijvoorbeeld aan niet te weten hoe
elektronische gegevensuitwisseling zich verhoudt tot de
huidige wet- en regelgeving of hoe een informatiesysteem
op de juiste wijze moet worden ingericht. Ook bij artsen kan
meer kennis leiden tot
een beter gebruik van
eHealth. Hier kan
nascholing helpen,
evenals opname van
eHealth-deskundigheid
in curricula. Ook voor
artsen geld dat verandering stapsgewijs zal
moeten zijn.
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4. Wie is aan zet?
Tijdens de gesprekken met stakeholders werd het gebrek aan
regie vaak als groot probleem genoemd. Voor het oppakken
van die regierol wordt naar de landelijke overheid gekeken.
De ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg
laten echter een heel andere beweging zien: de regierol in de
zorg wordt verlegd naar verzekeraars en gemeentes. Mogelijk
is de tijd rijp voor een andere invulling van de regierol van de
landelijke overheid, naar voorbeeld van het Amerikaanse
’meaningful use’-programma. Dit programma heeft betrekking
op Medicaid en Medicare3. In dit programma stelt de Amerikaanse overheid duidelijke kaders, voorzien van een concrete
tijdslijn, waarmee zij aan zorgaanbieders duidelijk maakt wat
de voorwaarden zijn, waaraan zij binnen een vastgestelde
periode moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
financiering. Deze aanpak leidt ertoe dat het veld gaat inves
teren om financiering in de toekomst veilig te stellen. Het
Nederlandse zorgstelsel verschilt sterk van de organisatie van
Medicare en Medicaid. Dit betekent dat het Amerikaanse
model niet zomaar te kopiëren is. Maar de essentie is dat de
overheid een helder tijdspad definieert en aan het al dan niet
behalen ervan consequenties verbindt. Het ligt voor de hand
dat in de Nederlandse situatie de verzekeraars hierbij ook een
rol kunnen spelen.
3

 edicare is een programma van de Amerikaanse federale overheid. Het is een sociaal
M
verzekeringsprogramma voor Amerikanen van 65 jaar of ouder en mensen met een
handicap. Medicaid wordt georganiseerd door de federale overheid en de afzonderlijke
staten en verzekert medische zorg voor mensen met een laag inkomen en vermogen.
Volgens de Henry J. Kaiser Family Foundation valt 16% van de Amerikaanse bevolking
onder Medicare en 21% van de Amerikaanse bevolking onder Medicaid.
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In ieder geval blijven ook de veldpartijen aan zet: zorgprofes
sionals, zorginstellingen, verzekeraars, ICT-leveranciers en
zorggebruikers. Zij zijn in de positie om eHealth-toepassingen
die een evidente meerwaarde hebben daadwerkelijk vooruit
te brengen. Er ligt een unieke kans om de voorsprong die
Nederland heeft op eHealth te behouden en wellicht zelfs uit
te bouwen. Wie weet biedt eHealth dan niet alleen oplossingen
om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, maar ook een
kans om Nederland innovatief te onderscheiden.
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