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Zorg voor innoveren 

Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers de weg 

 

* Informeren 

* Verbinden 

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief: www.zorgvoorinnoveren.nl 

 



Zorg voor innoveren – dossier eHealth 

Dossier speciaal ingericht om centraal informatie te geven over 

het beleid en de praktijk van toepassing en gebruik van eHealth 

in de gezondheidszorg.  

 

eHealth: toepassen van ICT, internet en mobiele technologie op 

het gebied van gezondheid en zorg. 



4 partners – CVZ / Zorginstituut NL 

Adviseert over samenstelling basispakket wettelijke 

ziektekostenverzekeringen. 

 

Kijkt dus naar eHealth vanuit perspectief van verzekerde pakket 

en kwaliteit. 

 

Notitie CVZ nov. 2011 

“Wanneer is eHealth verzekerde zorg” 



4 partners - VWS 

Zorgvernieuwing is primair een verantwoordelijkheid van de 

zorgsector.  

 

Rol overheid ligt bij faciliteren en wegnemen van barrières door 

wet- en regelgeving over zorginnovaties. 

 

ehealth in beleid VWS, kamerbrieven:  

•‘Zorg in ondersteuning in de buurt’, okt 2011 

•kamerbrief over eHealth, juni 2012 

•gezamenlijke agenda ‘Van systemen naar mensen’, feb 2013 

 



4 partners - ZonMw 

Coördinatie dossier eHealth Zorg voor innoveren 

 

Criteria voor toepassing ICT en eHealth in programma's/calls 

 

Actieplan eHealth implementatieonderzoek 

 

 



4 partners - NZa 

Toezicht op zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars:  

Toegankelijke, betaalbare en goede zorg.  

 

Mbt eHealth: 

Richt zich op het wegnemen van belemmeringen in 

bekostigingssysteem zorgsector.  

 

 

 

 



Hoe is de financiering geregeld? 

Website Zorg voor innoveren, dossier eHealth:  

• Informatie over mogelijkheden voor tijdelijke en structurele 

financiering/bekostiging van eHealth 

• Wegwijzer financiering eHealth 

 

Knelpunt: Overgang van tijdelijke naar structurele financiering. 

 

 
 

 

 



Bekostiging 
= Betaaltitel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
= Business Case 

 
 
 
 
 
 
 
 

CVZ: Verzekerde 
zorg?  

NZa: Prestatie/ 
Tarief? 

Zorgverzekeraars 

Zorginstellingen/
Zorgverleners 

ICT/eHealth 
leveranciers 

Financiering ontwikkeling en toepassing 

eHealth 



Tijdelijke financiering 

Business case  

 

Kosten-baten analyse 

 

Samenwerking/consortiumvorming 

 

Cofinanciering 

 

 



Structurele financiering 

Overzicht structurele bekostiging 

eHealth binnen kaders 

Zorgverzekeringswet/AWBZ. 

 

 



ZonMw Actieplan  

eHealth implementatieonderzoek 

Focus en prioritering  

 

Sluit aan bij Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA) 

KNMG, NPCF en ZN 

 

Aansluiting beleid VWS:  

* kamerbrief juni 2012 en 

* gezamenlijke agenda: 'Van systemen naar mensen’, feb. 2013 



ZonMw Actieplan  

Probleem:  

Pilot-fase naar implementatie en opschaling is 

knelpunt. 

 

Doel:  

Vergroten kennis belemmerende en bevorderende 

factoren + bevorderen van gebruik kennis. 

 

Resultaat:  

Versnelling implementatie en opschaling. 

 

 



ZonMw Actieplan 

Speerpunten: 

•Kennisagenda 

•Toetsingskader(s) 

•Call hulpmiddelen 

 

Doelgroep: 

Financiers, beleidsmakers, (inhoudelijk)beslissers en uitvoerders 

 

 

 



Dank voor uw aandacht! 

Inge Valstar 

 

valstar@zonmw.nl 

 

www.zorgvoorinnoveren.nl 

 

www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/ict-en-ehealth/ 
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