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Definitie eHealth 

KNMG: 

Onder eHealth verstaat de KNMG het gebruik 
van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheid en de gezondheidszorg. 

 

Wikipedia: 

eHealth, e-Health, telehealth, telegeneeskunde, 
telemedicine 



 



 



 



 



 



De kloof 

• Geen standaarden 

• ICT functionaliteit 

• Beperkte marktvraag 

• Beperkte samenwerking 

• Veel stakeholders 

• Politieke spanningen 

• Financiering 

• Volle agenda’s 

• …….. 

 



Prioriteitenlijst - 1 

• bevorderen patiëntveiligheid 

• Uitwisseling van gestructureerde data tussen 
zorgverleners 

• Ter beschikking stellen van deze gegevens aan 
de zorgvrager 

• Aggregeren van gegevens voor kwaliteits 
toetsing op zorgverleners niveau 

 



Prioriteitenlijst - 2 

• Gegevens gebruiken voor IZP 

• Dezelfde gegevens gebruiken als basis voor 
ziektespecifieke systemen 

• Tweerichting verkeer mogelijk maken voor 
communicatie zorgverlener – zorgvrager 

• Gegevens gebruiken voor beoordelen 
ontwikkelingen in de zorg 



Randvoorwaarden, zoals LSP 

• Is geen dossier  het is een infrastructuur 

– Die gegevens bij de bron laat  in de 
(elektronische) werkomgeving van de zorgverlener 
en –instelling 

– Onder verantwoordelijkheid van de bron-instelling 

– En dan selectieve en veilige uitwisseling mogelijk 
maakt met zorgverleners en patiënten  

 



Volgordelijkheid - 1 

• Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het 
zorgproces  

• Data gestructureerd kunnen vastleggen binnen 
primaire zorgproces 

• Data gebruiken voor zorgcommunicatie 

• Data met goede omschrijving / gegevens en uitleg ter 
beschikking voor zorgvrager 

 



Volgordelijkheid - 2 

• Gedefinieerde en geanonimiseerde data gebruiken 
voor zorgverantwoording / benchmark / 
spiegelinformatie 

• Subset (geaggregeerd niveau) voor verantwoording 



Samenwerking / coproductie 

 





De volgende stap…. 



Noodzakelijke volgende stappen - 1 

Op ICT-gebied: 

• Inzet van gebruikersvereniging(en) van HIS-sen 

• Medewerking van HIS-sen en KIS-sen 

• Medewerking van ZIS-sen en ziekenhuis ICT 
afdelingen 

• Eenheid van taal aansluitend op eenheid van begrip 

• Een goede infrastructuur voor datatransport 

 

 



Noodzakelijke volgende stappen - 2 

Voor zorgverleners en zorgvragers: 

• Trainingen van zorgverleners 

• Rekening houden met ontwikkelingen binnen NHG / 
zorgstandaarden 

• Verder overleg met patiëntenvereniging(en) en met 
achterban voor gebruik van deze gegevens als 
onderdeel van individueel zorgplan 

 

 



Waarom als eerste stap concentreren 
op eerste lijn en chronische zorg? 

• 9 HISsen, 13 KISsen 

23 



Waarom als eerste stap 
concentreren op eerste lijn en 

chronische zorg? 
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Dank u voor uw tijd 

 


