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Voorwoord

Colofon

eHealth Week 2016

Met trots bieden wij u deze eHealth Week Special aan.
Van 8 tot 10 juni vindt de eHealth Week plaats in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam. Deze wordt georganiseerd door 
de Europese Commissie, het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en HIMSS Europe. De timing is perfect, 
in de laatste maand van het Nederlandse voorzitterschap 
van de EU, die op 30 juni afloopt. 

De eHealth Week zal een mooie verzameling samenbrengen 
van meer dan tweeduizend internationale experts uit de 
 ZorgICT en ook patiëntenorganisaties en publieke organen. 

Een kans voor Nederland om zich extra te profileren en haar 
kennis te laten zien op het gebied van eHealth. Nederland 
staat bekend als één van de meer digitaal volwassen landen 
in Europa met één van de vier HIMSS EMRAM ‘Stage 7’ 
ziekenhuizen in Europa en maar liefst acht ‘stage 6’ 
 ziekenhuizen. HIMSS classificeert instellingen met een 0 tot 
en met 7 waarbij gekeken wordt naar de stand van zaken 
rondom het EPD en interoperabiliteit met bijvoorbeeld 
laboratoria, radiologie, cardiologie en intensive care.

Andere landen kunnen dus echt wat leren van Nederland. 
Wat ik bovenal merk in de markt is dat er behoefte is aan 
een grote eenduidige Europese markt. Eenduidigheid in 
wet- en regelgeving komt implementatie van eHealth ten 
goede. Wat werkt voor Nederland kan ook goed werken voor 
andere landen maar dan wel als wij gelijkgestemde wetten 
hebben op het gebied van privacy, encryptie of vastlegging 
van medische gegevens. Als wij dit bereiken, hebben wij ook 
een grote afzetmarkt en een mooi klimaat voor ondernemers. 

De drie thema’s van de eHealth week: Empowering People, 
Trust & Standards en Innovation & Transition. Ik vroeg 
Pēteris Zilgalvis, Jeroen Tas en Katherina Martin Abello wat 
hun favoriete thema is. Natuurlijk zijn alle thema’s belang-
rijk, maar wat als je echt moet kiezen? Het antwoord op deze 
vraag kunt u lezen in de interviews. Maar ik heb ook mijzelf 
de vraag gesteld. People is een heel belangrijk onderwerp en 
ik denk dat ze in het hart van alle ontwikkelingen moeten 
staan. Innovation & Transition is even zo belangrijk om 
verder de toekomst in te gaan met ontwikkelingen. Maar ik 
denk dat Trust & Standards hetgeen is dat nu alle aandacht 
nodig heeft. Wij moeten een eenduidige markt ontwikkelen 
waarin Trust & Standards gemeengoed is. Met Europese 
interoperabiliteit kunnen wij zorgen voor echte doorbraak 
op vele vlakken. Daarom hoop ik dat de eHealth Week kan 
bijdrage aan meer Europese verbinding en gelijkgestemd-
heid. Iets wat wij allemaal nodig hebben. 

Veel leesplezier en hartelijke groet, 

Martijn Claus 
Secretaris Stichting Digitalezorg.nl
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In het complexe werkveld van de nulde en eerste lijn is goede 
communicatie essentieel. CGM ZORGVERBAND is een 
internettoepassing voor het integraal samenwerken rondom 
kwetsbare thuiswonende patiënten. Het betrokken netwerk, 
inclusief mantelzorg, kan gestructureerd signaleren, rappor
teren en communiceren over de zorg en het welzijn van de 
patiënt. Hierdoor ontstaat regie en efficiënte samenwerking.
Kijk voor meer informatie op www.cgm.com/nl

Het beste communicatieplatform voor integrale zorg 
Signaleren  •  Rapporteren  •  Communiceren
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Inhoud Inhoud

Binnen de zorg is het enthousiasme groot over digitale oplossingen 
die onder de paraplu van ‘blended care’ vallen. Instellingen die 
ermee werken, zeggen cliënten doelmatiger te kunnen behandelen. 
Ook zorgmedewerkers reageren tevreden; behandelingen worden 
beter toegespitst op de wensen van de cliënt. Werken vanuit een 
platformgedachte kent daarbij verschillende voordelen. 

Under the theme ‘You, at the hearth of transition’, eHealth Week 
2016 will focus on the people who are changing the healthcare 
 system, and the first step forward is to give patients more power.

Papieren dossiers bemoeilijkten de zorgplanning en -coördinatie 
van het pijncentrum van het Heilig Hartziekenhuis in het Belgische 
Lier. Met een FileMaker-app voor de iPad en iCal hebben de artsen 
en paramedici van het pijncentrum nu alle patiëntinformatie binnen 
handbereik en kunnen ze hun activiteiten eenvoudig plannen en 
afstemmen. Dat is goed voor de tevredenheid van patiënten en 
medewerkers en voor de kosten.

Binnen de gezondheidszorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van eHealth, waaronder beeldbellen. In combinatie met de gangbare 
face to face begeleiding wordt eHealth ingezet om de stijgende 
kosten in de gezondheidszorg te drukken en om nog klantgerichter 
te werken.

Onder invloed van de roep om transparantie en registratie in de 
zorg gaat inmiddels 35% van de productieve tijd van medische 
specialisten op aan registratieve taken. Het invoeren van 
 gegevens door hoog opgeleide medici is zonde van de tijd. 
Registratie in een gestructureerd systeem als een EPD is toch iets 
anders dan vastleggen van bevindingen. Dat laatste doen artsen 
en verpleegkundigen tot op heden in vrije tekstvorm. Die onge-
structureerde data of ‘vrije tekst’ blijft bijna overal op de wereld 
nog onbenut. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zitten op 
bergen gegevens.

 12 Enorme kracht beeldzorg vergt doordachte aanpak

 14 Pijncentrum Heilig Hartziekenhuis Lier verbetert zorg met iPad-app

 44 Beeldbellen bij de thuisbegeleiding van Careyn

  En verder

  Agenda

 22 Vrije tekst in medische dossiers toont meer dan gestructureerde data

Datum Evenement Plaats Website

8-10 juni 2016 eHealth Week Amsterdam www.ehealthweek.org

6 oktober 2016 Mobile Healthcare Zeist www.mobilehealthcare.nl

11-12 oktober 2016 Technology for Health Den Bosch www.technologyforhealth.nl

 8  eHealth Week 2016: ‘You, at the heart of transition’
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 10  Short Q&A with Pēteris Zilgalvis
 16  Jouw Omgeving bouwt bruggen in de zorg
 18  Zorginstellingen worden kwetsbaarder voor cyberaanvallen 
 21  Meer data betekent meer hacks − ook in de zorg
 26  Denken over en werken met digitale zorg
 30  Cybercrime in het ziekenhuis: een virus van binnenuit
 32  Karify, healthtech scale-up in ggz vernieuwt psychologie met eHealth
 34  BEELDZORG 2.0. de nieuwe generatie in beeldbellen
 36  ‘Het gaat om het totale gezondheidspad’
 41  ‘We kunnen met online preventie en behandeling een verschil maken’
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Big Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg. 
Door met behulp van Big Data grote hoeveelheden gege-
vens uit verschillende bronnen te combineren en vergelij-
ken, kan meer kennis worden opgedaan over de oorzaak 
van ziekten en aandoeningen.

Dit stelt Leo Ottes, onderzoeker bij de Raad voor Volksge-
zondheid en Samenleving (RVS), in een rapport dat de RVS 
samen met de Wetenschappelijk Raad voor het Regerings-
beleid (WRR) heeft opgesteld over de inzet van Big Data 
in de zorg. In de afgelopen decennia is veel onderzoek 
gedaan naar ziekten en aandoeningen, maar de exacte 
oorzaak hiervan is nog niet altijd duidelijk. Ottes verwacht 
dat Big Data kan helpen meer inzichten te verkrijgen en 
effectievere behandelingen te ontwikkelen.

Big Data kan echter niet zo maar in de zorg worden 
ingezet. Hiervoor is het van belang dat informatie in de 
zorg op een gestandaardiseerde manier wordt vastgelegd, 
zodat gegevens kunnen worden vergeleken. Ook moet 

meer data beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers. 
Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGB) kan hieraan 
bijdragen, doordat patiënten ervoor kunnen kiezen deze 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar 
te stellen. Dit was voor de RVS aanleiding in 2014 in het 
advies Patiënteninformatie uit 2014 te pleiten voor de 
invoering van het PGB.

Meer informatie over het onderzoek van de RVS en WRR 
naar de inzet van Big Data in de zorg is te vinden in het 
rapport ‘Working Paper 19: Big Data in de zorg’ dat u  
hier kunt downloaden: 
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Working_
Papers/WP_19_Big_data_in_de_zorg.pdf

Een internationaal team van onderzoekers heeft een robot 
ontwikkeld die in het menselijk lichaam kan opereren. De 
robot, die ook wel een ‘origami-robot’ wordt genoemd, 
kan worden ingeslikt en vouwt zich vervolgens uit in het 
menselijk lichaam om hier bijvoorbeeld een wond te  
dichten of een ingeslikte batterij op te sporen.

De robot is ontwikkeld door onderzoekers van het  
Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
Britse Universiteit van Sheffield en het Japanse Tokyo 
Institute of Technology. De origami-robot ziet eruit als 
een grote capsule, die kan worden ingeslikt. Dankzij een 
magneet kan de robot met behulp van magnetische velden 
vanaf buiten het lichaam worden bestuurd, iets wat door-
gaans als zeer lastig wordt beschouwd. De robot kan hier-
door zonder bedrading opereren in het menselijk lichaam.

De robot bestaat uit twee lagen. De buitenste laag is 
voorzien van gleuven, waarmee wordt bepaald hoe de 

robot zichzelf uitklapt. De binnenste laag is gemaakt 
van Biolefin, een stof die krimpt als het wordt verwarmd. 
Deze eigenschap zorgt dat de capsule openbreekt en een 
bepaalde vorm aanneemt. Alle lagen van de robot zijn 
biologisch afbreekbaar.

Big Data kan helpen oorzaak van 
ziekten inzichtelijker te maken

Kort nieuws Veel aandacht in EU voor betrekken 
van patiënten bij zorg

Zorginstellingen in de Europese Unie (EU) zetten over 
het algemeen in op oplossingen om patiënten meer te 
betrekken bij de zorgverlening. Wel blijken er duidelijke 
verschillen te zijn tussen verschillende EU-lidstaten. Zo 
geeft bijna driekwart van de professionals in de Benelux 
aan dat hun organisatie over een strategie beschikt om 
patiënten meer te betrekken bij hun behandeling, terwijl 
dit percentage in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
(DACH regio) rond de 50% ligt.

Dit blijkt uit de eHealth Trend Barometer van HIMMS 
Europe. Het merendeel van de zorgorganisaties bin-
nen Europa heeft een formeel beleid opgesteld om met 
behulp van IT patiënten te betrekken bij de zorg. Opval-
lend is echter dat de DACH regio hier minder prioriteit 
aan lijkt te geven dan organisaties in andere regio’s. 
Zowel in Benelux, het Verenigd Koninkrijk als de Noordse 
landen geeft gemiddeld 74% van de organisaties aan 
een formele strategie te hebben voor het betrekken van 

patiënten bij de zorg. De DACH regio blijft echter achter 
met gemiddeld 50%.

Patiëntenportalen zijn in alle onderzochte regio’s het 
meeste populaire middel om patiënten te betrekken bij 
de zorg. Opvallend hierbij is dat patiënten juist de voor-
keur geven aan mobiele applicaties en wearable devices. 
Zorgorganisaties noemen het echter onwaarschijnlijk deze 
oplossingen te zullen verstrekken.

Ondanks dat zorgorganisaties in alle regio’s binnen de EU 
inzetten op het meer betrekken van patiënten bij de zorg-
verlening, is er ook ruimte voor verbeteren. Zo geeft 28% 
van de ondervraagde zorgprofessionals aan dat er betere 
producten en diensten ontwikkeld kunnen worden voor 
patiënten. Ook zouden zorgverzekeraars financiële incen-
tives kunnen geven aan patiënten die meer betrokken zijn 
bij hun behandeltraject.

Het Congrescentrum 1931 in Den Bosch staat op 11 en 
12 oktober 2016 geheel in het teken van medical devices. 
Tijdens Technology for Health ontmoeten professionals die 
betrokken zijn bij de ontwikkelfase van medical devices 
elkaar. Toeleveranciers, ontwikkelaars, serviceverleners 
en zorgprofessionals komen bij elkaar voor een jaarlijkse 
update, nieuwe projecten en contacten.

Tijdens Technology for Health gaat het om het beginstadi-
um van producten. Juist de ontwikkelfase is in de medische 
wereld van belang. Een goede innovatie staat of valt met 
de juiste voorbereiding en het betrekken van de juiste per-
sonen op het juiste moment. Technology for Health is de 
ontmoetingsplek waar deze personen elkaar ontmoeten.

De eindmarkt is voor betrokken bedrijven hetzelfde; de 
gezondheidszorg, maar op het gebied van technologieën 
is dit een brede vakbeurs. Bezoekers kunnen er terecht 
voor sensoren en elektronica, maar ook voor bedrijven die 
spuitgieten en 3D printen. Nagenoeg ieder onderdeel dat 

in een medical device voorkomt en specifieke kennis ver-
eist is te vinden op Technology for Health. Niet elk bedrijf 
is zomaar geschikt om toe te leveren aan deze complexe 
markt. Op de beursvloer van Technology for Health ver-
zamelen bedrijven zich die hier de juiste kennis voor in 
huis hebben. Hierdoor wil de vakbeurs helpen matches te 
creëren.

Technology for Health 
focust op ontwikkelfase

‘Origami-robot’ kan in het 
menselijk lichaam opereren
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Under the theme ‘You, at the heart of transition’, 
eHealth Week 2016 will focus on the people who are 
changing the healthcare system, and the first step 
forward is to give patients more power.

eHealth policies are changing. Until now, policies have 

mainly focused on institutions and IT systems: today, that 

focus is shifting and is now being placed on eHealth users. 

The people who are using eHealth are becoming increa-

singly involved in the discussion and being placed at the 

heart of eHealth policy-making.

eHealth Week 2016 is organised by the Dutch Ministry of 

Health as part of the Dutch Presidency of the Council of 

the European Union, the European Commission and HIMSS 

Europe.

This year’s programme will focus on three main themes: 

Empowering People, Trust & Standards and Innovation & 

Transition.

“We will talk about Gamification, how to inspire the crowd 

to solve problems in a creative way that drives behaviour 

change, and how to tackle digital adaptation (digital com-

petence knowledge) for professionals.

In general, we don’t pay attention to the user (patient 

or healthcare professional), therefore not much into the 

human aspect. That’s where Gamification really helps, as 

it’s all about the user and their journey in a system. I think 

it’s mandatory in health (and any other sector) to design 

together with and for the user, how they feel in each step, 

their fears, their motivations...

I’d say more parts of healthcare are going digital, from pre-

vention/education to adherence to treatment, and although 

they might not be great, it’s a much needed step forward 

and can only improve. An example is an app for diabetes 

for teens, which had a very basic points-badges-leaderboard 

system, and teens graded the app 88% satisfaction, because 

they have to do this every day, by obligation, so any little 

thing that makes it more entertaining or exiting, even if it’s 

very little, has already a big impact on satisfaction.

You do not need to be a hardcore videogame player to un-

derstand gamification; you do not need to be a programmer 

to understand digital. You need to be willing to try out apps, 

and other ways of doing “the usual thing”. It really takes 

a smartphone and an open mind. If you don’t succeed on 

 understanding the app, it’s the designer’s fault, not yours.”

“To me, connected care represents the next generation of 

health care. It empowers but also motivates people to self-

manage their health or chronic condition, enables them 

to collaborate with every member in their care team: care 

providers, caregivers and fellow patients. It’s also about 

data analytics helping pick up on early signs of health 

deterioration and making this information contextual and 

actionable to care providers to respond with the right care 

at the right time. Our health systems should help people 

stay healthy for as long as possible. Connected care can 

help make that happen.

Technology such as IoT and Cloud can have an immense role 

in making health data accessible and engaging consumers in 

their health management. But we need to connect the dots 

and offer people an integrated experience instead of many 

fragmented point solutions. Technology alone won’t do 

the trick. It needs to come with a shared vision and change 

management to implement new ways of working so that 

patients and care providers are aligned and fully engaged.

Current healthcare models are primarily aimed at dealing 

with sickness, as opposed to promoting health and there-

fore there is little incentive to implement preventative care 

strategies or prevent hospitalization. More attention needs 

to be placed on engaging with patients and encouraging 

them to take charge of their own health.

That said, there are definitely variations from country to 

country and The Netherlands in particular has an open-

ness to create innovation. At Philips we are continuously 

working together with care providers and patients and all 

other stakeholders to push this agenda.”

eHealth Week 2016

‘You, at the heart
       of transition’

8 - 10 JUNE 2016
BEURS VAN BERLAGE
AMSTERDAM
www.ehealthweek.org

Anna Sort

CEO, PlayBenefit: 

‘Adapting health 

 professionals’ education 

to fit innovation’

10 JUNE, 11:00 - 12:00

Jeroen Tas

CEO Connected Care and 

Health Informatics, Philips: 

‘Empowering people 

through human-centric 

connected care’

8 JUNE, 14:30 - 15:30

Jeremy Theal

MD FRCPC, Chief Medical 

 Information Officer, North 

York General Hospital 

 Toronto: ‘How Big Data 

is Changing Healthcare’

10 JUNE, 09:30 - 10:30

SpEAkERS

“Big data can assist us in making better decisions as we 

provide care for our patients, from the individual right 

through to the population level. However, there are impor-

tant pre-requisites for Big Data in healthcare to be both 

available and accurate. First, we need well-designed and 

adopted advanced health information systems, so that 

detailed clinical data can be collected in the course of pro-

viding daily care. Second, we need to ensure mindful data 

governance and stewardship principles are applied, along 

with regular data audits, so that collected data are accu-

rate and correctly interpreted. Third, we need to enable 

automated data sharing with interfaces across systems, 

organizations, communities, and regions to ensure that 

population-level data sets are assembled and well-utilized. 

Each of these pre-requisites presents their own challenges 

– so, Big Data in healthcare is an attractive concept, but 

requires careful execution!

In my presentation, I will talk about how Big Data is being 

used at the individual, organization, community, provinci-

al and national level in Canada. Examples of the ROI of Big 

Data will include clinical (such as reduced inpatient morta-

lity), financial (reduced adverse events, reduced utilization 

of resources), and business intelligence (regular tracking 

of key performance indicators and quality outcomes at a 

provider, organization and system level).

Big Data is already being used in fascinating ways in 

healthcare – everything from resource planning to disease 

outbreak surveillance. However, the best examples of 

how Big Data are used are still seen in small pockets of 

the system, without pervasive utilization. This is because 

implementation/adoption of advanced health information 

systems (required for collection and use of clinical data 

during daily care) is still limited in many countries, inclu-

ding Canada. In the future, I see Big Data being used more 

broadly and deeply, because its collection and usage will 

be ubiquitous; it will be available in real time to patients, 

providers, payers and planners alike.”
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Peteris Zilgalvis is the EU Visiting Fellow for 2013-14. He is 

the Head of Unit for eHealth and Well Being in DG Commu-

nications Networks, Content and Technology (CNECT) in 

the European Commission. Prior to that, he was Head of 

Unit, ICT for Health, Directorate - ICT addressing Social 

Challenges, Information Society and Media Directorate 

General (INFSO). Earlier, he was Head of the Unit, Infectious 

Diseases and Public Health in the Health Research Directorate. 

From 2005 until 2010, he was Head of the Governance and 

Ethics Unit, Directorate Science, Economy and Society at 

DG Research, European Commission, managing research in 

the social sciences and humanities, as well as the ethical 

review for all Commission-funded research. From 1997 to 

2005, he was Deputy Head of the Bioethics Department of 

the Council of Europe, in its Directorate General of Legal 

Affairs, and Co-Secretary of the Intergovernmental Steering 

Committee on Bioethics (CDBI). In addition, he has held 

various positions in the Latvian civil service (Ministry of 

Foreign Affairs, Ministry of Environment). He was Senior 

Environmental Law Advisor to the World Bank/Russian 

Federation Environmental Management Project and was 

Regional Environmental Specialist for the Baltic Countries 

at the World Bank. P. Zilgalvis studied political science 

(cum laude) at the University of California, Los Angeles. 

At the Law Centre of the University of Southern California 

he obtained his JD (Doctor of Jurisprudence) and received 

the Darling Foundation academic scholarship. He com-

pleted the High Potentials Leadership Program at Harvard 

Business School. He is a member of the California State Bar. 

He has published over 30 publications on bioethics, 

economics, European and environmental law in English, 

Latvian, and French.

DigitAllY MAtURE? 
The Netherlands is considered as one of the more 

digitally mature countries in Europe.

What are the contributing factors for this maturity?

A high level of digital skills, a conducive environment for 

developing and commercializing innovation, and policy 

initiatives.

tHE MAin point oF EHEAltH? 
The people who are using eHealth are becoming 

increasingly involved in the discussion and being 

placed at the heart of eHealth policy-making.

Is there a shift from patient-centered approach 

towards a patient-centric? 

The main point of eHealth is an empowered patient who 

can manage his or her own prevention or illness and 

engage actively with the healthcare system, when needed.

WHo Will bEnEFit tHE MoSt? 
Do you think that the larger part of the European 

population is able to use eHealth to their advantage 

or will the next generation, born in the ‘internet age’, 

benefit the most? 

We should not be ‘ageist’, many older people are actively 

utilizing digital technologies, in eGovernment and in their 

social lives. There are accessibility and vulnerability 

issues that we do need to be aware of when designing 

services-eHealth and other eGovernment services need 

to come to the citizen, not the other way around.

nExt gAME cHAngER? 
After the success of mHealth do you think Gaming 

technology can the next game changer for eHealth? 

It certainly has that potential. A lot will depend on what 

is offered by the innovators in this field and whether their 

products will meet the needs of the healthy citizen or patient.

WHAt to ExpEct FRoM cEF? 
The Dutch health market is hindered because of 

a fragmented IT landscape and low adherence to 

standards. What can we expect from Connecting 

Europe Facility (CEF) to create a European 

 infrastructure? 

The CEF aims to create a common framework for cross-

border exchange of health summaries and ePrescription, at 

the request of a travelling citizen. It can certainly help the 

process of consolidating the ICT landscape and identifying 

common standards.

eHEAltH WEEk AMStERDAM 
eHealth week is organized in Amsterdam during the 

Dutch chairmanship of the EU, will this offer extra 

opportunity to strengthen European collaboration? 

This will be an important conference to share what has 

been done and to identify the strategic next steps to 

achieve a fuller implementation of mHealth and eHealth, 

maximising their potential for better health outcomes and 

more efficient and sustainable health systems.

FAVoRitE tHEME? 
This year’s educational programme of the eHealth 

week will focus on three main themes: Empowering 

People, Trust & Standards and Social Innovation & 

Transition. If you had to choose one favorite, which 

one would you choose and why?

They are all very important but speaking personally I’ll 

choose the third, because it emphasises society and 

innovation and the digital change we wish to accomplish 

in order to better serve our citizens and make the 

 economy stronger (which in turn pays for healthcare 

and the  ‘better society’).

Short Q&A
with Peteris Zilgalvis

eHealth
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Beeldzorg

SnEl RESUltAtEn boEkEn VERgt EEn bREED gEAccEptEERDE bASiS

Enorme kracht beeldzorg vergt 

doordachte aanpak

binnen de zorg is het enthousiasme groot over digi-
tale oplossingen die onder de paraplu van ‘blended 
care’ vallen. instellingen die ermee werken, zeggen 
cliënten doelmatiger te kunnen behandelen. ook 
zorgmedewerkers reageren tevreden; behandelin-
gen worden beter toegespitst op de wensen van de 
cliënt. Werken vanuit een platformgedachte kent 
daarbij verschillende voordelen.

Beeldzorg is een voorbeeld van een ontwikkeling die al 

steeds meer handen en voeten krijgt en zichtbaar aan ter-

rein wint. Zowel op technisch als op het vlak van sluitende 

business cases zijn de randvoorwaarden aanwezig om van 

de implementatie een succes te maken. Denk daarbij aan 

de netwerken die aanwezig zijn om bellen met video te 

faciliteren en de al aanwezige apparatuur bij medewerkers 

en cliënten om deze mogelijkheid te gebruiken. Een flink 

aantal doelgroepen kan gebruikmaken van een innovatie 

die niet alleen tijd en ruimte bespaart, maar ook de zorg 

daadwerkelijk verbetert. We staan pas aan de vooravond 

van iets dat nu nog met bewegende 2D-beelden werkt, 

maar straks wellicht met levensechte hologrammen be-

leefd kan worden.

DE DRUk op MEnSEn, MiDDElEn En pRocESSEn 
VERlicHtEn
Dat nu al wordt nagedacht over virtuele zorg, geeft aan 

dat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het aanbod van 

producten en diensten binnen de digitale zorg groeit dage-

lijks, iets wat bijvoorbeeld op een beurs als Zorg & ICT in 

Utrecht aan den lijve ondervonden kon worden. Innovaties 

zijn prachtig, maar voor zorgorganisaties wordt het daar-

mee steeds lastiger de juiste keuzes te maken, passend bij 

de behoeften van de organisatie, medewerker en cliënt. 

Mits op de juiste manier aangevangen betekent beeldzorg 

een meer kostenefficiënte inzet van personeel en kan met 

de technologie op een duurzame manier de toekomst van 

een flink aantal zorgtaken worden gewaarborgd.

In het geval van beeldzorg is sprake van een technologie die 

al langer bestaat, maar nog geen echte grote doorbraak heeft 

beleefd vanwege het ontbreken van eerder genoemde rand-

voorwaarden. Maar er is nog een grotere reden voor het niet 

slagen van beeldzorgprojecten. Wat vaak fout is gegaan en 

nog steeds verkeerd loopt, is dat zorgorganisaties met een 

traject als beeldzorg starten en het als proef beschouwen in 

plaats van een integraal onderdeel van het zorgproces. 

Beeldzorg is een transformatieslag die niet alleen om tech-

nische implementatie vraagt, maar ook om de aanpassing 

van primaire zorgprocessen, de adoptie van medewerkers 

en betrokkenheid van het hoger management. Als deze 

voorwaarden niet op het hoogste niveau worden geborgd, 

dan geeft het alle mensen in de keten die in de weerstand-

modus zitten reden om te zeggen ‘zie je wel, het is niets 

voor ons, dit werkt niet voor ons type business’. Alleen als 

de oplossing voor iedereen die ermee moet gaan werken 

zo laagdrempelig mogelijk functioneert, zijn adoptie- 

problemen waarmee digitale innovaties in de praktijk  

vaak kampen op te lossen. 

pAlEt AAn coMMUnicAtiEMogElijkHEDEn MEt 
één tool
Microsofts Skype is een voorbeeld van een breed geaccep-

teerd platform waarop verder gebouwd kan worden voor 

beeldzorg. Gratis gebruik, een grote gebruiksvriendelijk-

heid, hoge beschikbaarheid op apparatuur en communi-

catie via meerdere kanalen gelden bij deze tool als meest 

voorname voordelen. Als het gaat om de meest effectieve 

en efficiënte manier van communiceren, hoeft het namelijk 

niet om alleen beeld te gaan, maar kunnen ook spraak en 

chat worden ingezet, afhankelijk van de behoefte van de 

cliënt. Wie nog de krulspelden in heeft of in een pyjama 

door het huis loopt, vindt het misschien helemaal niet 

prettig dat er meegekeken wordt. Ook cliënten die enkel 

een korte vraag willen stellen, hebben aan chat of een kort 

telefoongesprek voldoende.

Op verschillende vlakken kan beeldzorg excelleren. Denk 

bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg. Depres-

sie is uitgegroeid tot volksziekte nummer één. Wie zich nu 

rot voelt, kan een afspraak maken om over een x aantal we-

ken terecht te kunnen, maar het is veel krachtiger om even 

snel met iemand te sparren en/of iemands stem te horen. 

Ook binnen ouderen- en gehandicaptenzorg is beeldzorg 

een uitkomst. Een contactmoment met een arts of begelei-

der roept een gevoel van veiligheid en vertrouwen op en 

voorkomt eenzaamheid; die andere kwaal waar steeds gro-

tere groepen, vooral oudere Nederlanders, mee kampen. 

MEER HAnDEn AAn HEt bED DAAR WAAR noDig
Intramurale zorg zal op termijn alleen in gevallen waar het 

echt nodig is worden toegepast. Het beleid van de overheid 

is er immers op gericht mensen zo lang mogelijk thuis te 

laten wonen of thuis te laten revalideren. Deze grote  

groepen die niet tussen vier muren behandeld hoeven 

worden, kunnen nu al baat hebben bij beeldzorg. Daarbij 

vinden cliënten het ook vaak prettiger om thuis zorg te 

krijgen. Organisaties kunnen door de invoer van beeldzorg 

zorg op locatie indien nodig intensiveren.

De eisen aan beeldzorg zijn bescheiden. Een relatief mo-

dern mobiel apparaat of computer, een internetverbinding 

en basisvaardigheid om een app als Skype te bedienen zijn 

voldoende. Maar waar beeldzorgoplossingen zich vaak 

beperken tot één-op-één contact, hoort het juist nog een 

stap verder te gaan. Als een cliënt aangeeft zich niet lekker 

te voelen en onder de rode vlekken zit, is het wenselijk 

daarbij de huisarts of een specialist als een dermatoloog 

in te schakelen. Misschien is het ook prettig dat een vriend 

of familielid meekijkt en waar nodig een toelichting geeft 

of instructies ontvangt. Het kunnen voeren van groeps-

gesprekken is wat dat betreft een vereiste.

nEEM tijDRoVEnDE HAnDElingEn WEg
Beeldzorg kan onnodige communicatie voorkomen. Want 

ook binnen zorg wordt veel gebeld naar zorgmedewerkers 

terwijl deze om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. 

Er kan gewerkt worden met voicemails of bellijsten, maar 

routeringen die zorgvragen vanuit de cliënt automatisch 

doorschakelen naar collega-begeleiders of een zorgcentrale 

zijn prettiger. Die zorgcentrale moet vanuit het onderlig-

gende elektronisch cliëntendossier kunnen zien wie belt 

en daarmee dus de context van wie belt kennen. Op deze 

manier wordt de zorgdriehoek optimaal ondersteund.

In de implementatie van beeldzorg worden hoe dan ook 

beren op de weg aangetroffen. Digitale innovaties als deze 

werken alleen als het met ICT-partners geschetste vergezicht 

gedragen wordt door organisaties, medewerkers én cliënten, 

en als het aantal systemen en leveranciers waarmee gewerkt 

wordt tot een minimum wordt beperkt. Juist door de  

inrichting van ICT niet te ingewikkeld, te maken, blijft er 

grip bestaan en wordt kostbaar ICT-personeel vrijgespeeld 

om zich met louter strategische vraagstukken bezig te  

houden. Beeldzorg verlicht bestaande lasten en laat orga-

nisaties zich op een constructieve manier op hun kerntaak 

richten, namelijk het leveren van hoogwaardige zorg. Dat 

ook hobbelige paden uiteindelijk op vlak asfalt uit kunnen 

komen, hebben tal van voorbeelden al aangetoond.

Meer informatie over beeldzorg: www.winvision.nl/beeldzorg
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App

cUStoM App VooR plAnning En onDERStEUning bEHAnDElActiVitEitEn

Pijncentrum Heilig Hartziekenhuis 

Lier verbetert zorg met iPad-app 

papieren dossiers bemoeilijkten de zorgplanning en -coördinatie van het 
pijncentrum van het Heilig Hartziekenhuis in het belgische lier. Met een 
FileMaker-app voor de ipad en ical hebben de artsen en paramedici van 
het pijncentrum nu alle patiëntinformatie binnen handbereik en kunnen 
ze hun activiteiten eenvoudig plannen en afstemmen. Dat is goed voor 
de tevredenheid van patiënten en medewerkers en voor de kosten.

In het Heilig Hartziekenhuis Lier worden jaarlijks bijna 

59.000 patiënten behandeld. Ze kunnen er terecht voor 

allerlei gespecialiseerde medische, medisch-technische 

en poliklinische diensten. De kliniek heeft ook een eigen 

pijncentrum. Daar werken gespecialiseerde artsen en 

paramedici, zoals psychologen, ergotherapeuten en sociaal 

verpleegkundigen, nauw samen om de pijn van patiënten  

op verschillende manieren te verlichten. Tot voor kort 

werkte het pijncentrum met papieren patiëntendossiers. 

Het ziekenhuis zelf maakte wel gebruik van digitale 

medische dossiers, maar daartoe hadden de paramedici 

in het pijncentrum geen toegang. De situatie maakte het 

niet eenvoudig om informatie over patiënten te delen en 

de verschillende activiteiten binnen de pijnbehandeling te 

plannen en te coördineren.

eenvoudig met kleuren inzichtelijk welke patiënt naar de 

kliniek komt, voor welke behandeling en wie deze uitvoert. 

Als een medewerker van het pijncentrum een (vervolg)

afspraak wil maken met een patiënt, dan komt het systeem 

automatisch met drie mogelijke data die zijn afgestemd op 

de andere behandelactiviteiten.

bEtERE opVolging VERHoogt tEVREDEnHEiD
Patiënten van het pijncentrum worden bij binnenkomst 

direct in FileMaker geregistreerd aan de hand van hun  

Belgische Elektronische Identiteitskaart (E-ID). Vanaf dat 

moment staan ze in de agenda en worden hun gegevens 

centraal vastgelegd. De behandelactiviteiten worden zo be-

ter opgevolgd, wat de kwaliteit van de zorg en de patiënt-

tevredenheid verhoogt. Dit blijkt ook uit onderzoek: het 

percentage patiënten dat afhaakt tijdens een behandel- 

traject is laag. Debeuf: “Het primaire doel van de inzet van 

FileMaker was de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Daarin zijn we zeker geslaagd: de tevredenheid van onze 

patiënten is hoger. De app helpt ons een groot deel van ons 

werk te automatiseren en eenvoudig gegevens van patiënten 

vast te leggen. We werken veel professioneler en dat waarde-

ren onze patiënten. Inmiddels zijn ook twee andere afdelin-

gen van ons ziekenhuis in de oplossing geïnteresseerd.”

 

inFoRMAtiE- En plAnningSpRoblEEM oploSSEn
Het pijncentrum ging op zoek naar een oplossing om alle 

gegevens over patiënten en hun behandeling te digitali-

seren in eenvoudig toegankelijke dossiers. De dossiers 

moesten bovendien te koppelen zijn aan een elektronische 

agenda om de activiteiten goed op elkaar af te kunnen 

stemmen. Anesthesist Johan Debeuf is een van de artsen 

in het pijncentrum. Hij behandelt niet alleen patiënten 

met injecties om de pijn te bestrijden, maar zorgt samen 

met het afdelingshoofd ook voor de organisatie van alle 

werkzaamheden in het centrum. Debeuf maakte kennis 

met FileMaker tijdens zijn studie. Hij vermoedde dat dit 

een oplossing voor het informatie- en planningsprobleem 

van het pijncentrum zou kunnen bieden en nam contact op 

met FileMaker-partner ClickWorks. 

AUtoMAtiScHE AFStEMMing  
bEHAnDElActiVitEitEn
De samenwerking leidde binnen twee maanden tot een 

oplossing die de medewerkers van het pijncentrum via een 

custom app op hun iPad toegang biedt tot alle benodigde 

informatie: van gegevens van de huisarts of specialist die 

de patiënt heeft doorverwezen tot consentformulieren 

van patiënten, het behandelplan, beelden van de injecties, 

verslagen van patiëntbesprekingen en een elektronisch 

archief met documenten over eerdere behandelingen. Een 

koppeling met digitale agenda iCal maakt het mogelijk om 

alle behandelactiviteiten te stroomlijnen. De agenda maakt 

MEER pAtiëntEn bEHAnDElEn tEgEn  
MinDER koStEn
Niet alleen de tevredenheid van de patiënten is hoger, 

maar ook die van de medewerkers van het pijncentrum. 

Met de FileMaker app kunnen ze snel en gemakkelijk 

afspraken inplannen en hoeven ze niet langer met dikke 

stapels papier rond te lopen. Bij het bespreken van  

patiënten beschikken ze bovendien altijd over de juiste  

en volledige informatie. De app genereert ook werklijsten 

en standaard voortgangsrapportages die helpen de be-

sprekingen in goede banen te leiden. Dit alles leidt tot  

tijdwinst en dus kostenefficiëntie en draagt bij aan het 

creëren van een aangename werksfeer. “Met de app  

gebeurt het werk in ons pijncentrum veel soepeler:  

we kunnen beter plannen en iedereen heeft altijd alle  

patiëntinformatie bij de hand. Tegelijkertijd is de werk-

sfeer verbeterd, doordat onze medewerkers hun werk 

gemakkelijker kunnen doen en de ondersteuning krijgen  

die ze nodig hebben. Daarnaast zijn onze kosten en  

administratieve lasten lager en kunnen we meer patiënten 

behandelen”, aldus Debeuf.

Het primaire doel van de 

inzet van FileMaker was 

de kwaliteit van onze zorg 

te verbeteren

“
”
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Het online platform jouw omgeving ontketent 
revoluties in de hulpverlening. implementatie staat 
bij deze integrale vorm van eHealth gelijk aan 
transformatie. Dat proces vergt visie, lef en een 
lange adem, maar dan heb je ook wat: transparante 
zorg, efficiënter samenspel en bovenal meer eigen 
regie voor cliënten en hun omgeving. 

Een nieuwe kijk op zorg en voortschrijdende technologi-

sche ontwikkeling brengen organisaties in beweging om de 

zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Voor inmiddels 

veertien Nederlandse behandelcentra in de jeugdhulp, 

geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg (licht verstande-

lijke beperking) speelt het online platform Jouw Omgeving 

daarbij een sleutelrol. “Dat komt omdat wij veel verder 

gaan dan online behandelprogramma’s”, vertelt Robbert 

Slotman, medeoprichter van Jouw Omgeving. “Ons inte-

grale platform is een toegangspoort, een spil in cliënten-

communicatie, een virtuele behandelplek en bovendien 

een centrale ontmoetingsplek voor alle betrokkenen in een 

hulpverleningstraject, van cliënten en hun omgeving tot 

zorgverleners en ketenpartners.” 

oRgAniSAtiEVERAnDERing
Voor Jouw Omgeving is eHealth veelomvattender dan een 

online alternatief in het reguliere aanbod. 

Het platform maakt blended hulpverlening mogelijk, 

waarbij de combinatie van online en face to face contact 

verandering in de zorg teweeg brengt. “Onze gebruikers 

vinden het inmiddels heel gewoon om voor alle zorg-

gerelateerde zaken in te loggen op ons platform. De online 

wereld is niet meer weg te denken uit de dagelijkse 

realiteit en dus ook niet meer uit behandeltrajecten en 

cliëntencontact”, stelt Slotman. Daarom hamert het innova-

tieve bedrijf er op dat geïnteresseerde zorginstellingen een 

goed doordachte visie hebben op eHealth. “Online en face 

to face contact beïnvloeden elkaar meer dan we ons ooit 

konden voorstellen. Daardoor heeft ons platform grote 

Online platform

Jouw Omgeving 
bouwt bruggen 
in de zorg

impact op de hulpverlening. Na zes jaar van pionieren, 

doorontwikkelen en het begeleiden van implementaties 

durven wij wel te stellen dat Jouw Omgeving bijdraagt aan 

organisatieverandering.”

inHoUD iS lEiDEnD
Het bedrijf Jouw Omgeving BV verkoopt daarom niet alleen 

een product, het draait in de kern vooral om het verlenen 

van een dienst: de implementatie van het online platform 

en blended hulpverlening, inclusief het begeleiden van 

de organisatieverandering die daarmee gepaard gaat. 

“Bovendien is Jouw Omgeving geen statisch gegeven. 

Juist door de nieuwe interactie in de zorg blijft het 

 platform voortdurend in ontwikkeling. Wij streven in alle 

opzichten naar kwaliteit, zowel in vorm en inhoud als in 

techniek. Het gaat om de verbinding tussen deze drie 

elementen, zodat ze elkaar versterken. Inhoud is daarbij 

altijd leidend. Technologie is een middel, geen doel. 

We willen vakwerk leveren waarmee we een verschil maken 

in het leven van cliënten, daarom werken we vanuit een 

grote betrokkenheid en zoeken we samenspel met zorg-

professionals.” 

cliënt cEntRAAl
Al vanaf het prille begin werkt het team van Slotman 

samen met partners in de zorg. Het avontuur begon in 

2010 met de aanvraag van Reik en Ambiq, twee centra voor 

behandeling en ondersteuning van mensen met een licht 

verstandelijke beperking. “Wij zagen destijds veel eHealth-

producten ontstaan vanuit het perspectief van behande-

laars, maar zij wilden een online platform realiseren 

waarbij de cliënt echt centraal zou staan. Dat raakte ons. 

Want juist in de zorg, waar mensen in een afhankelijke 

positie terecht komen, verdienen cliënten transparantie en 

zoveel mogelijk eigen regie. Vanuit de insteek ‘Jouw hulp, 

op jouw moment, op jouw plek’ is Jouw Omgeving ont-

staan en na twee jaar pionieren haakte ook het Expertise-

netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan. Met elkaar 

hebben we een platform gerealiseerd dat aansluit bij de 

leefwereld van jongere cliënten, zodat ze zich daar thuis 

voelen. Om gaandeweg tot de ontdekking te komen dat het 

platform geschikt is voor veel meer doelgroepen. Zeker nu 

de online wereld voor iedereen dagelijkse realiteit is.”

cREAtiEVE VERtAAlSlAg
Bij de ontwikkeling van het online platform bleek de 

samenwerking met vakmensen zeer waardevol. “Hun input 

was essentieel voor Jouw Omgeving”, benadrukt Slotman. 

“De kennis en ervaring in het zorgveld is altijd het vertrek-

punt geweest in de zoektocht naar wat digitaal goed werkt 

en vooral wat goed aansluit bij de belevingswereld van 

cliënten. Je moet in dit vak een oprechte interesse hebben 

voor anderen, het draait allemaal om inlevingsvermogen 

en verbeeldingskracht. Zo maken wij steeds weer een 

creatieve vertaalslag naar visueel aantrekkelijke en 

 gebruiksvriendelijke concepten die effect hebben in het 

dagelijkse leven van cliënten én op het werk van professio-

nals. Het digitaal kopiëren van papieren behandelprotocol-

len is te simpel gedacht; online mogelijkheden lenen zich 

juist voor totaal nieuwe tools en interactieve werkvormen. 

Dat is onze kracht en daarin schuilt ook ons werkplezier.” 

koppElEn En ontSlUitEn
Innovatie ontstaat bij Jouw Omgeving vanuit de drive om 

voortdurend te verbeteren, al hoeft het wiel niet altijd 

opnieuw uitgevonden te worden. “Koppelen met bestaande 

producten die hun meerwaarde al bewezen hebben, sluit 

helemaal aan bij onze visie en werkwijze. Naast onze 

zelfontwikkelde programma’s en tools stellen we daarom 

ook bestaande vormen van e-learning, psycho-educatie of 

online therapie beschikbaar via Jouw Omgeving. Een recent 

voorbeeld is de samenwerking met Coolminds op het 

gebied van Virtual Reality Exposure Therapy. Bovendien 

beschikt het platform over een online bibliotheek waarvoor 

we meer dan tweehonderd geschikte online tools hebben 

geselecteerd, zoals filmpjes en animaties, documenten, 

websites en ander materiaal. Zo helpen we zorgprofessio-

nals en cliënten om relevante online informatie en hulp-

middelen te filteren.” 

kEtEnzoRg FAcilitEREn
Vele duizenden cliënten, zorgprofessionals en andere 

betrokkenen zijn inmiddels actief op het online platform 

en dat aantal groeit dagelijks. Dat komt omdat steeds meer 

grote zorginstellingen, maar ook kleinere praktijken en 

vrijgevestigde hulpverleners zich aansluiten bij Jouw 

Omgeving. “We merken bovendien dat het platform een 

brug slaat tussen tweede, eerste en nuldelijns zorg”, 

vertelt Slotman. “We praten daarom steeds vaker met o.a. 

wijkteams en met gemeenten die op zoek zijn naar een 

toegankelijk burgerportaal op het gebied van zorg. 

 Transparantie, eigen regie en samenwerking zijn in 

deze tijd essentieel en Jouw Omgeving kan die ketenzorg 

faciliteren op een aantrekkelijke, werkbare, open en 

tegelijk veilige manier. We dragen daarmee bij aan de 

transformatie in de zorg, maar bovenal aan de zelfred-

zaamheid van cliënten. Want daar was het ons allemaal om 

begonnen: van betekenis zijn voor mensen die – kort of 

langdurig – afhankelijk zijn van hulpverlening.”

Kijk voor meer informatie en ervaringsverhalen op

www.jouwomgeving.nl.
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De komende jaren krijgen zorginstellingen te maken met slimmere en 
zwaardere aanvallen op zowel hun digitale infrastructuur als apparatuur. 
om te voorkomen dat daardoor patiëntgegevens worden gestolen en ver-
handeld, of systemen gegijzeld, adviseert kevin bocek meer aandacht te 
besteden aan het beheer van alle digitale certificaten en encryptiesleutels. 
Als Vice president Security Strategy & threat intelligence van Venafi volgt 
hij de cybersecurityontwikkelingen nauwgezet.

Net als in de echte wereld moeten zorginstellingen zich 

ook in de virtuele wereld afdoende beschermen tegen 

inbraken en andere potentiële bedreigingen. Dat is eind 

2012 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda misgegaan, 

waardoor hackers erin slaagden om tijdens meerdere 

inbraken data te stelen. Begin dit jaar slaagden cybercrimi-

nelen erin om ransomware te installeren op computers van 

het Hollywood Presbyterian Medical Center en daarmee 

tijdelijk de complete digitale infrastructuur lam te leggen. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van een steeds grotere 

dreiging, die alleen te weerstaan is als zorginstellingen 

beter inzicht en grip krijgen op wat er dagelijks over hun 

netwerkinfrastructuur wordt gecommuniceerd. Omdat zo-

wel het aantal als de complexiteit van cyberaanvallen blijft 

toenemen, adviseert securityexpert Kevin Bocek zorgin-

stellingen vooral kritischer te kijken naar de fundering van 

hun verdedigingsstrategie en -middelen. “Voor een effec-

tieve cyberverdediging is het van cruciaal belang precies te 

weten welke ICT-assets door wie worden gebruikt en welke 

risico’s daaraan gerelateerd zijn. Maar ook de gebruikte 

tools, apparatuur en processen regelmatig te reviewen, om 

te blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving. 

De fundering voor het effectief beveiligen van alle digitale 

assets, bestaat in onze visie uit digitale certificaten en 

encryptiesleutels.” 

iMMUUnSYStEEM VooR HEt intERnEt
Het menselijk lichaam wordt beschermd door een im-

muunsysteem gebaseerd op HLA-tags, die goede en kwade 

cellen van elkaar onderscheiden en op basis daarvan 

automatisch accepteren of afstoten. Deze tags zijn bij elke 

mens uniek en zelflerend, in een complexe veranderende 

lichaamsomgeving die continu wordt bedreigd. Meestal 

is die bescherming effectief en blijven we gezond, maar 

in andere gevallen niet en worden mensen ziek van een 

bacterie, virus of woekerende cel. Het Internet is decennia 

geleden ontworpen met een vergelijkbaar identificatie-

systeem, gebaseerd op encryptiesleutels en certificaten. 

Omdat deze blindelings worden vertrouwd, is er tege-

lijkertijd een groot veiligheidsrisico aan verbonden. Als 

criminelen er namelijk in slagen om een encryptiesleutel 

of vertrouwd certificaat te stelen, of net als geld na te 

maken, krijgen ze de mogelijkheid om ongemerkt binnen 

te komen en te blijven. Daarom is de laatste tijd een toe-

nemend deel van alle cyberaanvallen gericht op het stelen 

van digitale sleutels en certificaten en worden die uiter-

aard ook verhandeld onder criminelen. Veel incidenten die 

het nieuws haalden, zoals de onthullingen van Snowden, 

het veroorzaken van een stroomstoring in de Oekraïne 

en het wegsluizen van geld via het interbancaire Swift-

netwerk, waren mogelijk door onopgemerkte gaten in de 

beveiligingsapparatuur van de getroffen organisaties. Om 

die gaten te voorkomen, of indien nodig zo snel mogelijk 

te dichten, heeft Venafi een digitaal immuunsysteem voor 

het internet ontwikkeld.

bEHEER SlEUtElS En cERtiFicAtEn VERbEtEREn
“Encryptiesleutels en digitale certificaten vormen de fun-

dering van alle authenticatiesystemen en andere security-

oplossingen, om te bewijzen dat software en apparatuur 

werkt zoals het hoort”, herhaalt Bocek. “Als die fundering 

instort, zijn de gevolgen groot. Met een nagemaakte of 

gestolen sleutel en certificaat, kunnen cybercriminelen 

onopgemerkt vertrouwde gebruikers imiteren, voor het 

inbreken op websites, infrastructuren, clouds en mobiele 

apparatuur. Maar ook communicatie afluisteren waarvan 

mensen denken dat die veilig is.” Uit recent door Venafi 

geïnitieerd onderzoek onder Europese CIO’s blijkt dat 

organisaties miljoenen verspillen aan ineffectieve securi-

tyoplossingen, met als gevolg een onterecht veiligheids-

gevoel. Simpelweg omdat de meeste oplossingen versleu-

teld verkeer niet of onvoldoende kunnen inspecteren en 

dus blindelings doorlaten. Omdat zowel het gebruik van 

encryptietechnologie als digitale certificaten toeneemt, 

Cybercrime

Zorginstellingen worden kwetsbaarder 
voor cyberaanvallen 

kevin bocek is Vice president Security 
Strategy & threat intelligence van Venafi



20 Digitalezorg.nl Magazine nr. 2 / 2016 21

Blog

Meer data betekent meer 
hacks − ook in de zorg

Cybercriminelen richten zich in toenemende mate op de gezond-
heidszorg. In de meeste gevallen gaat het om afpersing. In de 
Verenigde Staten werd onlangs een ziekenhuis gehackt dat 40 
bitcoins (zo’n 15.000 euro) betaalde aan hackers om de controle 
terug te krijgen over zijn netwerk. De criminelen hadden met een 
virus een deel van het netwerk op slot gezet. De problemen begon-
nen op 5 februari, toen het personeel geen toegang meer kreeg 
tot de elektronische patiëntendossiers. Tien dagen later besloot 
het ziekenhuis maar te betalen. In Duitsland deden zich recent in 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen binnen een week zes gevallen 
voor van het hacken van een zorginstelling. Ook hier probeerden 
daders data te versleutelen zodat ze die konden gijzelen. 

Een bekende hack in Nederland deed zich voor in 2012 in het  
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Een hacker wist het netwerk 
binnen te dringen en bemachtigde de gegevens van honderd-
duizenden patiënten. De hacker opereerde onder de naam  
Bonnie van het Nederlands Genootschap van Hackende  
Huisvrouwen. Het kostte het ziekenhuis miljoenen om alles  
na de hack op orde te krijgen. 

Het hackersgilde profiteert deels van het feit dat ook de zorg 
steeds meer data digitaal vastlegt. Daarnaast zijn steeds meer 
apparaten verbonden aan het netwerk waardoor beheerders 
het overzicht gemakkelijk verliezen. Die apparatuur is voor alle 
afdelingen onmisbaar voor de totale patiëntenzorg. Vaak worden 
de bezuinigingen in de zorg genoemd als een belangrijke oorzaak 
van falende beveiliging. Maar dat is te kort door de bocht. In veel 
gevallen is er gewoon te weinig oog voor beveiliging. In veel  
instellingen staat security niet op de agenda, wat een gemiste 
kans is. Het gaat erom dat zorginstellingen een beveiligings- 
strategie ontwikkelen waardoor zwakheden in het netwerk op  
te sporen zijn en malware en virussen tegen te houden zijn.  
Daarnaast is inzicht nodig in welke apparatuur aan het netwerk  
is gekoppeld en in hoeverre de beveiliging daarvan is afgedekt. 

Om echt werk te maken van veilig datagebruik in de zorgwereld 
is een gecoördineerde aanpak nodig, waarbij beveiligingsteams 

in staat zijn om het netwerk continu te monitoren op zwakheden 
en aanvallen. Het is vandaag de dag nauwelijks nog mogelijk om 
netwerken volledig af te sluiten. Het gaat er veel meer om dat 
bedrijven middelen inzetten die aanvallen herkennen door alert te 
zijn op afwijkende gedragingen binnen het netwerk. Deze moderne 
middelen maken gebruik van intelligente zoekalgoritmes en zeer 
snelle verwerking om grote hoeveelheden data in zeer korte tijd te 
analyseren. 

Deze intelligente beveiligingsmechanismes zijn belangrijker dan 
ooit. Hiermee kan een zorginstelling risicovolle bedreigingen snel 
herkennen en tegenmaatregelen nemen. Zolang ze geen actie  
ondernemen, lopen ze het grote risico dat ombevoegden weg-
lopen met vertrouwelijke patiëntdata. En dan is de schade niet  
te overzien. 

Rob Pronk, Regional Director Northern Europe bij LogRhythm

Het is vandaag de dag  

nauwelijks nog mogelijk  

om netwerken volledig af  

te sluiten

“
”

mede door leveranciers van gratis cloudservices, wordt het 

rookgordijn dat criminelen graag benutten ondoorzichtiger 

en groter. “Alleen als organisaties alle digitale sleutels en 

certificaten beter gaan beheren en deze bij incidenten in 

korte tijd geautomatiseerd kunnen vervangen, zijn aan-

vallen effectiever tegen te houden”, zegt Bocek. “Dat is en 

blijft voorlopig namelijk de basis voor online vertrouwen, 

waarvan zowel alle mensen als IP-apparaten veelal blinde-

lings gebruik maken.” 

iot En DEVopS gAAn kWEtSbAARHEiD VERgRotEn
Behalve de al genoemde ineffectieve securityoplossingen 

zijn er volgens Bocek twee ICT-trends die de kwetsbaar-

heid van zorginstellingen voor cyberaanvallen de komende 

jaren gaan vergroten. “Allereerst de ontwikkeling dat 

steeds meer apparaten, waaronder ook medische ap-

paratuur, met het Internet worden verbonden. Oftewel, 

het Internet of Things (IoT). Daardoor krijgen criminelen 

namelijk aanzienlijk meer kansen om met nagemaakte 

certificaten apparatuur te ontregelen, te gijzelen, of op 

een andere wijze te misbruiken. Die apparaten kunnen 

overigens ook spontaan ophouden te functioneren, als een 

aflopend certificaat niet tijdig wordt verlengd. Een tweede 

trend waarop zowel de securityprofessionals als ICT- 

verantwoordelijken van zorginstellingen moeten letten,  

is de neiging om sneller apps en cloudservices te willen 

ontwikkelen en implementeren. Deze ‘DevOps’-trend leidt 

tot bimodale IT-infrastructuren. Te weten één omgeving 

voor alle bestaande applicaties die stabiel moeten functi-

oneren en een tweede voor snel te implementeren nieuwe 

toepassingen, apps en services, die innovaties en digitale 

transformatie mogelijk maken. De tools en frameworks 

voor deze ‘fast IT’ ondersteunen vaak geen gecentrali-

seerde securityoplossingen. Tenslotte zijn er ook DevOps-

teams die bij voorkeur buiten de beveiligingsgrenzen, 

policies en richtlijnen van de eigen organisatie opereren. 

Kortom, wees gewaarschuwd en blijf alert.”

Van de redactie

Venafi Trust Protection Platform is een immuunsysteem 
voor internet om alle digitale assets van organisaties te 
beveiligen. Die gebruikt worden in datacenters, desk-
tops, mobiele apparatuur en de cloud. Het platform werkt 
samen met Venafi ThrustAuthority om het gebruik van alle 
sleutels en certificaten realtime inzichtelijk te maken en 
te managen op basis van de securitystrategie en policies. 
Met behulp van Venafi TrustForce is de levenscyclus van 
sleutels en certificaten van een organisatie volledig geau-
tomatiseerd te beheren, inclusief het vervangen ervan bij 
ontdekte bedreigingen. Tenslotte bewaakt Venafi TrustNet 
het wereldwijde gebruik en vertrouwen van alle sleutels en 
certificaten.



22 Digitalezorg.nl Magazine nr. 2 / 2016 23

Registratie

onder invloed van de roep om transparantie en 
registratie in de zorg gaat inmiddels 35% van de 
productieve tijd van medische specialisten op aan 
registratieve taken. Het invoeren van gegevens  
door hoog opgeleide medici is zonde van de tijd. 
Registratie in een gestructureerd systeem als een 
EpD is toch iets anders dan vastleggen van bevin-
dingen. Dat laatste doen artsen en verpleegkundigen 
tot op heden in vrije tekstvorm. Die ongestructu-
reerde data of ‘vrije tekst’ blijft bijna overal op  
de wereld nog onbenut. ziekenhuizen en andere  
zorginstellingen zitten op bergen gegevens.

Artsen en verpleegkundigen beschrijven bij voorkeur het 

ziekteverloop van de door hen behandelde patiënten in 

hun eigen woorden, inclusief de medische onderbouwing, 

nuancering en notities van opvallende zaken. Medische 

dossiers omvatten veel meer ongestructureerde dan ge-

structureerde data. Het spitten in ontslagbrieven, klinische 

logboeken, operatieverslagen en verpleegkundige log- 

boeken kan zeer waardevolle informatie opleveren.  

Bijvoorbeeld over één van de grote blinde vlekken in de 

zorg: de kwaliteit en de veiligheid.

Kwaliteit en patiëntveiligheid is al jaren het werkdomein 

van de Praktijk Index uit Bilthoven. Die kwaliteit laat zich 

volgens dit bureau het beste afmeten aan het resultaat van 

de geleverde zorg. Heeft een behandeling het gewenste 

effect gehad of is de gezondheid van de patiënt onbedoeld 

verslechterd? Algemeen directeur van de Praktijk Index is  

André van der Veen. Hij vertelt dat het bureau inmiddels 

11 jaar actief is met het ontwikkelen van kansbereke-

ningen om de uitkomsten van de geleverde zorg op hun 

waarde te schatten. Een twintigtal ziekenhuizen in  

Nederland gebruikt hiervoor de diensten van de Praktijk 

Index.

”Wij leveren de ziekenhuizen hoogwaardige informatie, 

soms in de vorm van een rapport en soms in de vorm van 

een systeem, aangeduid als Reflex”, zegt Van der Veen. 

”We maken gebruik van bestaande data. In hun primaire 

processen genereren de ziekenhuizen immers al heel veel 

data, waaruit wij indicatoren destilleren, zoals ziekenhuis-

sterfte en ongeplande heropnames. We kunnen bijvoor-

beeld berekenen wat de kans is dat patiënten overlijden 

tijdens de opname of na ontslag weer opnieuw moeten 

worden opgenomen. Zo is de kans dat een persoon op 

hoge leeftijd met meerdere chronische aandoeningen 

overlijdt na een beroerte veel groter dan dat iemand van 

pakweg veertig jaar sterft als gevolg van dezelfde kwaal. 

Maar wanneer dit laatste zich relatief vaak voordoet in een 

ziekenhuis, zal Reflex een belletje laten rinkelen.” 

gEStRUctUREERDE DAtA VoRMt 10% VAn 
inFoRMAtiEbERg 
Doordat ziekenhuizen zich massaal hebben gestort op 

het standaardiseren en gestructureerd opslaan van hun 

gegevens, is er aan kwantitatieve data geen gebrek. Het 

bureau Praktijk Index kan met het Reflex systeem nog jaren 

vooruit. Maar volgens Van der Veen vormt die gestructu-

reerde informatie maar een klein deel van de gigantische 

informatieberg van ziekenhuizen, misschien slechts 10%. 

Medische specialisten moeten hun bevindingen vastleggen 

in documenten zoals in de zogenaamde klinische decur-

sus, een medisch logboek, en uiteindelijk in ontslag- 

brieven. Dit gebeurt in de huidige praktijk in vrije tekst-

vorm. Daarnaast kan volgens Van der Veen gestructureerde 

data soms wel heel veel varianten hebben, terwijl het toch 

om dezelfde patiënt gaat. 

De NZa noemt onlangs het gestructureerd registreren een 

kerncompetentie van de medisch specialist. André van 

der Veen: ”Als je tien artsen een ingewikkelde patiënt in 

gestructureerde informatie laat vastleggen via pakweg 100 

gestructureerde invoervelden, dan is de kans groot dat die 

10 typeringen sterk van elkaar afwijken. Elke arts heeft een 

ander referentiekader en niet iedere arts is automatisch 

ook een goed codeur. Medisch specialisten zijn wettelijk 

onDERzoEk VAn pRAktijk inDEx bEWijSt WAARDE VAn tExt Mining bij VooRSpEllEn VAn coMplicAtiES

Vrije tekst in medische dossiers toont  meer dan gestructureerde data
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verplicht om de gegevens over de patiënt vast te leggen. 

Dat doen ze ook al jaren in het medisch dossier. Het is dus 

veel interessanter om patronen te gaan ontdekken in die 

90% ongestructureerde tekstuele data.”

iknoW loSgElAtEn op VERplEEgkUnDigE 
DoSSiERS
Met de techniek achter analyse van tekstuele data hadden 

ze bij de Praktijk Index al eerder ervaring opgedaan in een 

project, gericht op het medisch coderen. Via text mining 

doorzochten de data specialisten van het bureau documen-

ten met ongestructureerde data die zorgprofessionals over 

hun patiënten hebben geschreven. Inmiddels hadden de 

onderzoekers ook kennis genomen van iKnow, een pan-

klare oplossing voor tekstuele analyse van het bedrijf  

InterSystems, dat met zijn database- en integratieplat-

forms mondiaal aanwezig is bij veel zorginstellingen. 

De Praktijk Index besloot de textmining software te gaan 

gebruiken in een experimenteel onderzoek, waarin het  

verpleegkundige dossier van twee ziekenhuizen werd  

onderzocht. Voor het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis lag 

de focus op het vinden van signalen in verpleegkundige 

dossiers over het ontstaan van een delier (acute verward-

heid) bij oudere patiënten tijdens hun opname. Voor het 

UMC Utrecht ging het om de groep kwetsbare oudere 

patiënten, waarvan de gezondheid tijdens de opname 

plotseling verslechterde, waardoor ze onverwacht op de 

intensive care terechtkwamen.

”We wilden toetsen welke combinatie van woorden we uit 

de tekstbron konden halen die zijn geassocieerd met of 

voorspellend voor het voorkomen van de twee ongewenste 

situaties in het ziekenhuis”, vertelt André van der Veen. 

”Daarvoor was het nodig om van een patiëntpopulatie  

zeker te weten, in welke gevallen sprake was van delier, 

respectievelijk onverwachte IC-opname en in welke niet. 

We beschikten als het ware over een ’gouden standaard’. 

Van de ziekenhuizen ontvingen we de data van respectie-

velijk 3.000 en 1.100 oudere patiënten, en daarin gingen 

we in iKnow op zoek naar woorden of zinsneden die 

onderscheidend waren voor de cases waarbij delier dan 

wel onverwachte IC-opname eerder was vastgesteld. Data-

scientists hanteren in statistiek en kunstmatige intelligen-

tie onder andere de zogeheten ’area under the curve’, een 

maat waarmee ze de voorspellende waarde van een model 

uitdrukken. Die waarde bleek voor beide ziekenhuizen 

rond de 0,8 uit te komen, waar 1 het maximum is. Een 

uitkomst waar wij stijl van achterover vielen. Ondanks het 

feit dat we slecht 3.000 waarnemingen tot onze beschik-

king hadden, presteerde het model al verrassend goed. De 

sensitiviteit en specificiteit was minder goed, maar met meer 

gevalideerde data zouden we ook deze kunnen vergroten.”

Met het model was aan de hand van specifieke woorden in 

het verpleegkundige dossier redelijk goed te voorspellen of 

inzien, maar ideaal is het niet. De computer zou uitkomst 

kunnen bieden, als hij maar binnen de firewall van het  

ziekenhuis staat. Bovendien is er nog een voordeel. Nu 

wordt dossieronderzoek uitgevoerd voor een beperkte 

steekproef, want het is tijdrovend. Met de computer kunnen 

wij alle patiëntendossiers van een ziekenhuis iedere dag 

scannen op complicaties. Voor onze voorspellende metho-

diek toont inmiddels een groeiend aantal ziekenhuizen 

interesse. We zijn al begonnen met een aantal pilots.”

De algemeen directeur van de Praktijk Index weet te ver-

tellen dat iKnow inmiddels ook in gebruik is bij het  

Ommerlander Ziekenhuis Groningen. Daar zitten ze echter 

nog volop in de afronding van een ander veelbelovend 

project. Bij de Groningse zorginstelling met locaties in 

Winschoten en Delfzijl is een nieuw EPD ingevoerd, als 

opvolger van reeds in 2003 gedigitaliseerde informa-

tievoorziening. De ontslagbrieven, verwijsbrieven en 

opnamegegevens van de jaren daarvoor zijn vanaf 2003 

gedigitaliseerd opgeslagen, maar hun inhoud is niet 

gestructureerd. Het ziekenhuis wil alleen de meest belang-

rijke zaken van die ’oude’ gegevens importeren naar het 

nieuwe systeem, zoals de belangrijke diagnoses waarvoor 

de patiënt in verleden opgenomen is geweest. Immers de 

voorgeschiedenis van patiënten, kan van belang zijn bij 

eventuele behandelingen op dit moment. 

AUtoMAtiScH coDEREn VAn DiAgnoSE in Dbc
”Weliswaar is er uit de declaraties naar de zorgverzeke-

raars al de nodige informatie te halen”, aldus Van der 

Veen, ”maar niet alles is ondervangen in een DBC. Niet 

iemand een delier had gehad of onverwacht op de IC was 

terechtgekomen. De termen in het geval van een delier,  

waren onder andere ‘dochter gebeld’, ‘onrustig’ of ‘pluk- 

kerig’. In de teksten met betrekking tot onverwachte IC-

opnamen was het woord ‘kapje’ de voorspellende term.  

En dat is volgens Van der Veen eigenlijk heel logisch, 

omdat aan een IC-opname vaak ademhalingsproblemen 

vooraf gaan, waarna zuurstof wordt toegediend met een 

mondkapje. ”In de gestructureerd vastlegde data, zoals in 

het EPD zijn dit soort voorvallen vaak niet terug te vinden, 

maar in de logboeken van de verpleegkundigen, in feite de 

ogen en oren van het ziekenhuis, staan ze wel. Wij en ook 

betrokken mensen van de twee ziekenhuizen waren zeer 

enthousiast over het resultaat van tekstanalyse met iKnow. 

De basis van onze hypothese klopte: aan specifieke woor-

den in een medisch verslag is een voorspellende waarde 

toe te kennen. Er zijn nog veel meer toepassingen denk-

baar, zoals het vinden van patiënten met een zeldzaam 

bepaald ziektebeeld of het detecteren van incidenten of 

complicaties in het EPD.” 

Door de analyse vaker uit te voeren, laat zich een complete 

ontologie van woorden samenstellen die voorspellend zijn 

voor een bepaald fenomeen, zoals complicaties. En met de 

specificiteit en sensitiviteit komt het volgens Van der Veen 

zeker goed, wanneer je het fenomeen loslaat op grotere  

datasets. ”Dan heb je het over Big Data, maar wel binnen 

het ziekenhuis. Bij Big Data denken mensen vaak aan  

analyses op persoonlijke gegevens die overal op het  

world wide web rondzwerven. In onze onderzoeken in  

de ziekenhuizen van Tilburg en Utrecht bleef alle data  

binnen de muren van het ziekenhuis.”

AnoniEM onDERzoEk MEt coMpUtER iS VEiligER 
Een ander voordeel van text mining op de manier  

waarop de Praktijk Index dit toepast, is dat de data in  

feite anoniem blijft. In een ziekenhuis zijn heel wat  

personen, die patiëntendossiers kunnen inkijken voor 

bijvoorbeeld codering van DBC’s, medische codering, of 

dossieronderzoek naar het vóórkomen van complicaties. 

Het is theoretisch mogelijk dat zij wel eens het dossier 

tegenkomen van iemand die zij kennen, bijvoorbeeld een 

bekende Nederlander, een buurvrouw of de vrouw van  

hun leidinggevende. Een computer heeft geen emoties en 

herkent ‘geen mensen’, wanneer deze daar niet voor is  

geprogrammeerd. Zolang de data het ziekenhuis niet 

verlaat of niet wordt gekoppeld aan andere vertrouwelijke 

data, is een computer vanuit het oogpunt van privacy  

veiliger dan een mens. 

Van der Veen geeft hiervan een voorbeeld. ”In alle zieken-

huizen wordt dossieronderzoek naar complicaties nog 

handmatig uitgevoerd door verpleegkundigen en medisch 

specialisten, vaak afkomstig van buiten het ziekenhuis. 

Onder strikte voorwaarden mogen zij de patiëntendossiers 

alle nevendiagnoses staan er in en soms zijn complicaties 

niet goed gecodeerd en gestructureerd vastgelegd. Maar 

die details staan vaak wel in tekstdocumenten zoals de 

klinische decursus en de ontslagbrieven. Wat was er voor-

heen bekend van een patiënt, een opname ter observatie 

van een te hoge bloeddruk? Met iKnow zijn wij de stukjes 

tekst over diagnoses aan het detecteren uit alle historische 

documenten, soms wel tientallen over één patiënt. Op deze 

manier hebben we heel efficiënt de belangrijke informatie 

uit de oude dossiers kunnen rubriceren en indexeren, zo-

dat de data gestructureerd in het nieuwe EPD terechtkomt. 

Het was een omvangrijke klus, maar toch een stuk minder 

omvangrijk dan het oorspronkelijke idee van handmatig 

doorzoeken en inkloppen van de anamnese door medische 

studenten. Die zouden dossiers van duizenden patiënten 

moeten doorspitten. Dat heeft de computer nu gedaan. 

Miljoenen documenten zijn er inmiddels gescand en hele 

diagnoses met datering zijn ingelezen in het EPD. Een 

arts krijgt straks van iedere patiënt die op zijn spreekuur 

komt of met spoed binnen word gebracht, een kort resumé 

van alle diagnoses uit het verleden die relevant zijn. De 

volgende uitdaging is of we die diagnoses ook automatisch 

kunnen coderen naar bijvoorbeeld ICD10 en DBC’s, terwijl 

de dokter typt. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar we 

zijn er al mee bezig.”

Auteur: Frans van der Geest
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Digitale zorg is niet meer weg te denken in het zorglandschap. Wat wordt 
eigenlijk bedoeld met digitale zorg. Digitale zorg heeft een klinisch-
technische connotatie, terwijl het aan de ene kant gaat om zorg die op 
afstand geleverd wordt of het gaat om een goed beheer van (medische)
data die gebruikt kunnen worden om een patiënt goede zorg te leveren 
(elektronische cliëntengegevens). in dit artikel focussen we op de ‘zorg 
op afstand’. 

Zorg op afstand bestaat al een tijd. Actiz lanceerde al in de 

jaren ‘90 van de vorige eeuw hun eerste toolkit zorg-op-

afstand samen met een tiental koplopers uit de thuiszorg. 

Met zorg op afstand wordt veelal bedoeld zorg verlenen 

via camera en beeldscherm (videocommunicatie), soms ook 

wel geduid als schermzorg of beeldzorg. Zorgverlening op 

afstand is niet nieuw; al sinds de komst van de telefoon 

kunnen huisartsen op afstand communiceren met de  

patiënt. Tegenwoordig leggen wij het accent op communi-

ceren via een beeldverbinding: beeldzorg. Beeldzorg wordt 

gebruikt voor communicatie met de patiënt op afstand, 

Toch is er meer nodig om te komen tot een optimale imple-

mentatie van digitale zorg. Populair gezegd blijft digitale 

zorg helaas nog veelal hangen in de ‘pilotitis’. Bij de eerste 

invoering van een product voor digitale zorg zijn de kosten 

gedekt door de gelden van het pilotproject, maar voor een 

structurele inbedding en langdurig gebruik is lang niet 

altijd een bekostigingsmodel. Tevens speelt dat opdracht-

gevers en gebruikers snel resultaat willen zien en zich dan 

veelal focussen op de haalbaarheid van gebruik van het 

digitale zorgproduct in de organisatie, maar onvoldoende 

oog hebben voor de acceptatie, bereidheid om het te ge-

bruiken en gebruiksgemak. Volledige implementatie lukt 

- buiten projecten - soms niet doordat de kosten voor ge-

bruik nog te hoog zijn voor de cliënten en omdat de gebrui-

kers (cliënten en professionals) onvoldoende vaardigheden 

en kennis hebben om beeldzorg optimaal te benutten.

De hogescholen richten zich daarom op het ontwikke-

len van adequaat onderwijs voor digitale zorg voor de 

huidige professionals en de nieuwe professionals in de 

zorg, onze studenten. Bij Hogeschool Utrecht is er in 

2013 een eerste on-derzoek verricht naar welke aanvul-

lende competenties zorgprofessionals behoren te hebben 

om beeldzorg te verlenen (http://bit.ly/1ONbTG0). De 

beschreven basis competenties voor digitale zorg zijn: 

voor het monitoren van de patiënt, voor het geven van  

advies en voorlichting, maar ook voor teleconsultatie  

tussen de zorgprofessionals onderling. Digitale zorg wordt 

veelal ingezet om patiënten te ondersteunen bij hun zelf-

management, om de controle over hun eigen gezondheid 

te houden. In de thuiszorg is zorg op afstand aanvullend 

op de huisbezoeken die nodig zijn omdat er fysiek contact 

nodig is of omdat de cliënt daadwerkelijk iemand thuis  

wil zien.

De ontwikkelingen en het gebruik van digitale zorg dan 

wel beeldzorg gaan steeds sneller. Hadden zorgorgani-

saties eerst nog enkel contact via beeld op de computer 

met hun cliënten, tegenwoordig kan dit al mobiel via de 

smartphone of tablet en worden mantelzorgers via Google 

Glass in de zorg begeleid bij hun zorg voor hun naasten. 

Het gebruik van beeldzorg neemt om verschillende rede-

nen toe; het is een zorg die de tekorten aan medewerkers 

in de zorg kan compenseren, de bekostiging van deze zorg 

is niet meer op basis van een experimenteer regel, maar 

structureel én het heeft de belofte in zich dat het bijdraagt 

aan preventie. Preventie in de zin dat opnames voorkomen 

kunnen worden omdat cliënten snel en gerichte zorg- 

adviezen ontvangen en daardoor beter inzicht krijgen in 

hun ziekte en hun leefstijl kunnen aanpassen.

het hebben van ICT vaardigheden en kennis; interpretatie 

en analyse van elektronische data; vermogen tot het stel-

len van een diagnose en behandelen op afstand; commu-

nicatie vaardigheden voor zorg op afstand, dus ook het 

correct oppikken van non-verbale signalen van de patiënt 

en de omgeving van de patiënt en de privacy van de  

patiënt kunnen waarborgen en vertrouwelijk kunnen 

omgaan met de data.

Zorg op afstand

Denken over en werken met 
digitale zorg

Digitale zorg wordt veelal 

ingezet om patiënten te 

ondersteunen bij hun zelf-

management

De hogescholen richten zich 

daarom op het ontwikkelen 
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In 2016 is hier op verder gegaan, waarbij specifiek is ge-

keken naar de digitale zorg door de doelgroep verpleeg-

kundigen. In dit onderzoek beschrijft het Lectoraat  

Vraaggestuurde Zorg 14 eHealth-taken die verpleeg- 

kundigen kunnen inzetten om zorg op afstand te verlenen, 

bijvoorbeeld het verlenen van psychosociale zorg via 

beeldcommunicatie (http://bit.ly/1XmFJ5I). Samen met 51 

eHealth-experts is er per eHealth-taak consensus bereikt 

over welke specifieke kennis, houding en vaardigheden 

voor een verpleegkundige vereist zijn om de taak zelfstan-

dig te kunnen uitvoeren. 

tot Slot
Digitale zorg is niet meer weg te denken in het zorgland-

schap, maar we behoren er nog goed over na te denken 

wat nodig is om tot volledige implementatie te komen. 

Bij Hogeschool Utrecht werken wij er aan door na te gaan 

waar digitale zorg een passende plek in het curriculum 

kan hebben. Het onderwijs vloeit voort uit ons onderzoek 

naar competenties die vereist zijn voor digitale zorg, en 

onderzoeken rondom acceptatie en bereidheid van profes-

sionals en cliënten om op deze manier met zorg bezig te 

zijn. Daarnaast geven wij studenten, docenten en allen 

die geïnteresseerd zijn de gelegenheid om nader kennis 

te maken met digitale zorg. Dit kan onder andere in het 

CareTechLab, een ruimte waar er documentatie is over en 

demonstratie van digitale zorg.

Prof. dr. Helianthe Kort is Lector Vraaggestuurde Zorg  

Hogeschool Utrecht en Hoogleraar Building Healthy  

Environments for Future Users aan de Technologische  

Universiteit Eindhoven. 

Drs. Thijs van Houwelingen is promovendus op het onder-

werp ‘Educational preparation of nurses using technology 

as a way to provide healthcare remotely’ bij het Lectoraat 

Vraaggestuurde Zorg Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. 

Digitale zorg is niet meer 

weg te denken in het zorg-

landschap, maar we behoren 

er nog goed over na te 

denken wat nodig is om tot 

volledige implementatie te 

komen
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Over de impact van zorgtech-trends:

Jeroen Tas
ICT-directeur

Philips Healthcare

Leonard Witkamp
directeur KSYOS 

TeleMedisch Centrum

Cathy van Beek
lid Raad van Bestuur

UMC St. Radboud 

Hoe kunnen innovatieve oplossingen 
de traditionele muren tussen care, 

cure, diagnostiek en preventie 
verbreken en échte verbeteringen voor 

de patiënt bieden? 

• Big data analytics
• Zorg en de smartphone
• Wearables / domotica
• Thuisdiagnostiek
• Serious games
• Minimaal invasieve technieken
• 3d-printing

Zorg ontmoet Tech 
Technologie als aanjager en versneller voor betere zorg
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ziekenhuizen worden regelmatig het doelwit van 
cyberaanvallers. Dat heeft soms ernstige gevolgen, 
zoals diefstal van kostbare medische gegevens of 
uitval van kritische systemen. bovendien verandert 
het dreigingslandschap en dat vraagt om nieuwe 
maatregelen. geen nood! Een ziekenhuis kan van 
alles doen om de schade te beperken.

Cybercriminelen hebben het steeds vaker gemunt op 

de gezondheidszorg. Daar zijn diverse redenen voor.

Allereerst zijn ziekenhuizen tegenwoordig erg afhankelijk 

van digitale middelen en technologie. Daarom is ransom-

ware, een vorm van kwaadaardige software waarbij

computers worden vergrendeld, een zeer interessante 

optie. Het ziekenhuispersoneel is immers geneigd te 

betalen om weer toegang te krijgen tot programma’s en 

bestanden. Ook speelt mee dat ziekenhuissystemen vaak 

verouderd zijn en niet makkelijk geüpdatet kunnen 

worden, omdat de angst bestaat dat ze uitvallen. 

WAARDEVollE DAtA
Eind maart werden nog tien ziekenhuizen van MedStar in 

Maryland getroffen door ransomware. Artsen en verpleeg-

sters zagen zich genoodzaakt weer met papier en de fax 

te werken. Maar ransomware is niet de enige potentiële 

goudmijn voor hackers. Ziekenhuizen hebben namelijk ook 

de beschikking over medische gegevens die absoluut niet 

mogen uitlekken. Deze data zijn nooit meer te herstellen 

of wijzigen door de patiënt en zijn dus eeuwig houdbaar, 

Security

wat ze zeer waardevol maakt voor cybercriminelen. 

Een datalek in de medische sector kan iemand de rest 

van zijn leven achtervolgen. 

Het incident in Maryland staat zeker niet op zichzelf. 

Uit Amerikaans onderzoek in opdracht van beveiligings-

specialist ESET onder IT-verantwoordelijken in de gezond-

heidszorg blijkt dat een organisatie gemiddeld een keer 

per maand te maken krijgt met een cyberaanval. Bijna de 

helft van de deelnemers gaf aan dat bij hun werkgever in 

het afgelopen jaar patiëntgegevens zijn gestolen of gelekt. 

Opvallend is dat een groot deel van de datalekken voort-

komt uit hacks die gebruikmaken van kwetsbaarheden die 

al langer dan drie maanden bekend zijn. En waar gewoon 

een patch voor is.

SEcURitY gEEn pRioRitEit?
Een andere interessante conclusie is dat bij slechts de helft 

van de organisaties een plan klaarligt voor het omgaan met 

cyberincidenten. Verder blijkt dat slechts een derde van de 

respondenten het beveiligingsbeleid van zijn organisatie 

als zeer effectief beschouwt. Het verbeteren van deze 

situatie wordt volgens drie kwart gehinderd door een 

gebrekkige samenwerking tussen de verschillende afdelin-

gen. Andere veelgenoemde oorzaken zijn een tekort aan 

personeel en een budget dat niet toereikend is. Daarnaast 

veronderstelt een meerderheid dat security geen prioriteit 

is binnen de organisatie. 

Organisaties worden over het algemeen op vier manieren 

gehackt: als gevolg van verkeerde instellingen, zwakke 

wachtwoorden of niet gepatchte systemen en door middel 

van social engineering. Bij deze laatste methode richt de 

hacker zich op de mens, de zwakste schakel in de beveili-

ging. “Als ziekenhuizen niet met deze zaken aan de slag 

gaan, zijn alle andere oplossingen nutteloos”, zegt Dave 

Maasland, Managing Director bij ESET Nederland.

“Positief is dat al deze hacks op dit moment vrij goed 

tegen te gaan zijn. Dit vereist alleen wel de aandacht 

en toewijding van het bestuur.”

VAn binnEn nAAR bUitEn
Volgens Maasland is de strijd tegen cybercrime voorgoed 

ingrijpend aan het veranderen, met name in de gezond-

heidszorg. “In het gehele bedrijfsleven en vooral in de 

medische sector zien we dat hackers niet meer van buiten 

naar binnen, maar van binnen naar buiten gaan”, legt de 

topman uit. “Ze proberen niet meer binnen te komen 

via de firewall, die elk ziekenhuis inmiddels wel heeft. 

 Vrijwel altijd krijgen ze toegang van binnenuit, bijvoor-

beeld door iemand te laten klikken op een link in een 

e-mail. Te vaak blijkt dat elk netwerk verbonden en 

aaneen geschakeld is zonder interne firewalling.”

“Zo maak je het indringers wel erg makkelijk”, vervolgt 

Maasland. Bij ESET adviseren ze dan ook om de organisatie 

en technologische infrastructuur in lagen op te bouwen. 

“Stel dat een geïnfecteerd systeem zoveel mogelijk schade 

aan probeert te richten. Hoeveel lagen heb je ingebouwd 

om een besmetting te detecteren en de schade van een 

infectie te minimaliseren? Organisaties moeten veel meer 

van binnen naar buiten gaan bouwen. Van endpoint, zoals 

medische apparatuur, computers en mobiele devices, naar 

uiteindelijk de rand van je netwerk. Dan ben je echt al een 

heel eind.”

DE MEnSElijkE FActoR
Een ander belangrijk aandachtspunt is zoals gezegd de 

menselijke factor. Datalekken zijn vaak een kwestie van 

pech. Zo kan het gebeuren dat een arts zijn laptop of een 

USB-stick met patiëntgegevens kwijtraakt of dat er per 

ongeluk een e-mail met gevoelige informatie naar de 

verkeerde persoon wordt gestuurd. Maar soms is er opzet 

in het spel. Wat als een ontevreden medewerker data 

probeert te verkopen? Gelukkig kan een ziekenhuis veel 

problemen voor zijn met preventieve maatregelen als 

encryptie, data loss prevention en software voor het op 

afstand verwijderen van bestanden. 

Omdat cybercriminelen zich meestal op de mens richten, 

is het volgens ESET raadzaam om regelmatig trainingen 

te organiseren. “Praat het personeel bij over zaken als 

spearphishing, een gerichte vorm van phishing waarbij 

aanvallers eerst informatie verzamelen over hun doelwit 

om vervolgens inloggegevens los te peuteren”, aldus 

Maasland. “En over whaling, het binnenhalen van een 

grote vis, bijvoorbeeld door een CEO te benaderen via 

het account van een medewerker. Dit gaat verder dan de 

desktop. Vergeet niet dat mobiele apparaten een populair 

platform voor phishing zijn.”

DDoS-AAnVAllEn
Cybercriminelen hebben ook andere mogelijkheden om 

een ziekenhuis lam te leggen, zoals de DDoS-aanval. Bij dit 

type cyberaanval wordt een netwerk gebombardeerd met 

dataverzoeken en raakt het overbelast. In 2014 werd een 

kinderziekenhuis in Boston platgelegd door een reeks 

DDoS-aanvallen. Hackerscollectief Anonymous deed dit uit 

protest tegen de verplichte opname van een vijftienjarig 

meisje. Veel technologische kennis is daar niet voor nodig. 

Maasland: “Praktisch iedereen heeft nu de middelen om 

een DDoS-aanval op te zetten. Wees je daar bewust van.”

Het onderzoek van ESET laat zien dat DDoS-aanvallen in 

het afgelopen jaar een gemiddelde kostenpost van 1,32 

miljoen dollar betekenden voor de getroffen organisatie. 

Ruim een derde van de deelnemers gaf aan dat een DDoS-

aanval ongeveer eens in de vier maanden tot uitval van 

bedrijfssystemen en/of verstoring van de werkzaamheden 

leidde. Zo’n aanval gaat niet alleen ten koste van de 

productiviteit, maar kan ook imago- of reputatieschade 

tot gevolg hebben. “Dergelijke incidenten zijn nauwelijks 

te voorkomen”, weet Maasland. “Het helpt al enorm als 

er beleid is voor dit soort situaties.”

pAcEMAkERS HAckEn
Zowel de gezondsheidszorg als de securitybranche zijn 

constant in beweging. De kans is aanwezig dat we de 

komende jaren, mede door de opkomst van het Internet of 

Things, steeds vaker worden geconfronteerd met relatief 

nieuwe cyberdreigingen. Denk bijvoorbeeld aan het 

doelbewust hacken van medische apparatuur met verou-

derde besturingssystemen, zoals röntgenscanners en 

beademingsapparatuur. En nog een stapje verder: geïm-

planteerde medische apparaten als pacemakers en insuli-

nepompen. Miljoenen mensen zijn ervan afhankelijk dat 

deze altijd naar behoren functioneren. 

Waar het nu nog gaat om thema’s als Bring Your Own 

Device en het beveiligen van openbare wifinetwerken, kan 

dat over een paar jaar zomaar heel anders zijn. Wat ons 

ook te wachten staat, volgens Maasland is er geen reden 

voor paniek. Nu niet en ook niet in de toekomst. Hij ziet 

deze en andere security-uitdagingen juist met veel ver-

trouwen tegemoet. “Een cyberincident is nooit helemaal 

uitgesloten. Maar een mix van organisatorische afspraken, 

bewustwording, een gedegen voorbereiding en de juiste 

voorzieningen biedt een solide basis voor een effectieve 

bestrijding.”

Van de redactie

Cybercrime in het ziekenhuis:
een virus van binnenuit
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tijdens de internationale eHealth Week in
Amsterdam staat eHealth volop in de spotlight. 
niet voor niets: nederland is internationaal
voorloper op het gebied van eMental health,
en digitale zorg krijgt een steeds belangrijkere
positie in het zorglandschap. Die ontwikkeling is 
ooit ergens begonnen toen eHealth nog helemaal 
niet zo vanzelfsprekend was. We gaan terug naar 
een Utrechtse kelder in 2008. 

De twee oprichters van Karify, klinisch psycholoog Frank 

Kraaijeveld en software-ontwikkelaar Joris Moolenaar, 

begonnen daar aan hun missie om verbetering en ver-

nieuwing te brengen in de wijze waarop in de geestelijke 

gezondheidszorg gedragsveranderende therapie gegeven 

werd. Een missie die resulteerde in het eHealth platform 

Karify dat gesprekken tussen zorgverleners en cliënten 

ondersteunt met online interventies. Via Karify kunnen 

zorgverleners online behandelen, veilig communiceren 

met cliënten en hen gevalideerde informatie op maat

aanbieden. 

Het bedrijf gelooft in de combinatie van face to face 

gesprekken en online zorgverlening, later ‘blended care’ 

genoemd. Met Karify kunnen zorgverleners delen van 

hun behandelaanbod vernieuwen door gebruik te maken 

van de extra mogelijkheden die het internet biedt vanuit 

de overtuiging dat online communicatie de face to face 

behandelingen versterkt. Een groot deel van de Neder-

landse geestelijke gezondheidsmarkt werkt inmiddels met 

het Karify-platform en in het buitenland worden de eerste 

stappen gezet.

eHealth

Succesvolle
scale-up Karify
vernieuwt GGZ
met eHealth

VAn StARt-Up tot ScAlE-Up
Tijdens de eHealth Week vertelt medeoprichter Moolenaar 

bij het ‘StartUp2ScaleUp-evenement’ over hoe je van twee 

innovators met een vernieuwend idee uitgroeit tot een

applicatie waar een team van 37 professionals dagelijks 

aan werkt. Ofwel, hoe wordt een start-up een succesvolle 

scale-up? In Digitalezorg.nl Magazine snijdt Moolenaar 

alvast een aantal belangrijke thema’s aan.

Moolenaar: “In het begin wist niemand of eHealth iets zou 

worden. Ons geloof in blended care werd in het begin maar 

moeilijk geaccepteerd. Later werd het gehypet en nu is het 

praktisch gemeengoed.” 

De kelder is het bedrijf inmiddels ontgroeid, 20 soft-

ware developers ontwikkelen de applicatie continu door. 

Twee keer per week wordt het platform geüpdatet voor 

gebruikers. Daarnaast is er een team van psychologen in 

dienst dat online behandelmodules bouwt. 

Moolenaar legt uit: “Zij proberen de reis van de patiënt zo 

goed mogelijk digitaal te ondersteunen. Dat betekent dat 

ze niet simpelweg formulieren digitaliseren, maar dat ze 

het effect van de behandeling proberen te vergroten door 

juist gebruik te maken van de extra mogelijkheden die 

het internet biedt. De beoogde gedragsverandering bij de 

cliënt wordt overal in het behandeldesign meegenomen 

om de effecten van cognitieve gedragstherapie, behavioral 

change strategieën en andere therapeutische interventies 

te maximaliseren. We zijn als bedrijf dagelijks bezig om 

met behulp van technologie daadwerkelijke verandering 

te veroorzaken in de wijze waarop psychologische zorg 

wordt geleverd.”

Volgens Health 2.0 is van de talloze healthtech-bedrijven 

die jaarlijks starten een jaar later nog maar 20% over. 

Des te bijzonderder is het dat Karify al 8 jaar groeiende is 

en haar eHealth platform momenteel gaat als een raket. 

Moolenaar: “De groei van start-up naar scale-up gaat 

gepaard met uitdagingen: verandering bewerkstelligen is 

immers een langdurig proces, dat betekent lang investeren 

en hard werken. Karify krijgt daarom steun van Holland 

Venture en Dolfin Capital zodat we onze strategische door-

ontwikkeling kunnen versnellen. Een unieke situatie in de 

Nederlandse healthtech-markt.”

SAMEnWERking AlS SUccESFoRMUlE
De groei van het bedrijf gaat samen met de opschaling van 

het gebruik van ehealth bij zorgaanbieders. Vandaag de 

dag bewerkstelligen GGZ-instellingen structurele maande-

lijkse groei in het gebruik van eHealth. Deze zorgorgani-

saties trekken samen op met Karify waarbij beide partijen 

samen het platform en de behandelmogelijkheden door-

ontwikkelen.

Moolenaar: “GGZ-organisaties gebruiken Karify voor diver-

se functies bijvoorbeeld om cliënten een digitale ontvangst 

aan te bieden met een online welkomst- en intakemodule. 

Daarnaast maken de organisaties gebruik van verschil-

lende varianten van blended behandelmodules die veelal 

gebaseerd zijn op de interne zorgpaden van de organi-

saties. Deze blended modules worden de standaardwijze 

waarop behandelingen aangeboden worden aan cliënten. 

Ook wordt Karify gebruikt om online veilig te communiceren 

bijvoorbeeld door de geïntegreerde beeldbelfunctionaliteit.”

DEMocRAtiSERing VAn tEcHniEk
Naast samenwerking ziet Moolenaar ook een bredere ont-

wikkeling als onderdeel van het succes van Karify: “Waar 

dergelijke technieken vroeger erg duur waren, zijn ze nu 

veel goedkoper en toegankelijker. Bovendien zijn steeds 

meer mensen in staat om techniek naar eigen inzichten 

en ideeën te gebruiken. eHealth is hier een voorbeeld van. 

Daarom kunnen vrijgevestigd psychologen en POH-GGZ 

ook gebruik maken van het Karify-platform. Zij beschikken 

voor een bescheiden maandelijks bedrag over hetzelfde 

uitgebreide platform met dezelfde tools als grote instel-

lingen. Binnen 5 minuten kunnen zij beschikken over een 

eigen online praktijk. Iets wat tien jaar geleden ondenk-

baar was.”

“Voor de cliënt betekent naar de psycholoog gaan niet 

meer enkel het voeren van face to face gesprekken. 

Ook het gebruik maken van digitale toegang tot de 

zorgaan bieder is een standaard onderdeel geworden van 

het behandeltraject, zodat de cliënt vanuit huis kan meten, 

leren en communiceren.”

EMpoWERMEnt
Moolenaar noemt ‘empowerment’ als derde succesfactor: 

Een sterke positie van de therapeut en de cliënt door hen 

invloed te laten uit oefenen op de vormgeving van de zorg.

“In Karify bepaalt de zorgverlener hoe hij behandelt. 

 Psychologen kunnen zelf behandelingen samenstellen 

en deze aan elkaar doorverkopen via de Karify Store, 

een online marktplaats voor eHealth behandelingen. 

Grote instellingen die met Karify werken doen dit middels 

samen werkingsverband ‘Blended8’, met als doel gezamen-

lijk sneller en kostenefficiënter blended behandelmethodes 

te ontwikkelen.”

Karify maakt de behandeling volledig transparant voor de 

cliënt, die daardoor bekrachtigd wordt om zelf actief te 

worden en meer betrokken te zijn bij het behandel traject. 

Cliënten dragen ook steeds vaker bij aan ontwerp en 

 realisatie van eHealth modules. 

“Samenwerking is de sleutel. Dat geldt voor zorgaanbieders 

onderling, voor cliënt en zorgaanbieder, maar ook voor de 

relatie tussen cliënt, zorgaanbieder en eHealth-leverancier. 

Alle partijen werken samen om de langgekoesterde

vernieuwing in de zorg realiteit te maken.”

Meer weten? www.karify.com
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Met schermsturing via Beeldzorg 2.0 kunt u de knop die 

moet worden ingedrukt op het device van de ander laten 

oplichten. Mocht iemand het nog niet begrijpen dan kunt 

u het scherm van de ander overnemen. Hiervoor moet 

toestemming zijn verleend. Zowel schermsturing als 

schermovername werkt binnen de eigen afgeschermde 

zorgapplicatie die op de persoon kan worden ingesteld. 

Niet alleen vanaf een computer, maar ook van een 

smartphone naar een tablet en omgekeerd. Tussen deze 

devices onderling kan schermsturing en schermovername 

worden gegeven. Hierdoor wordt de acceptatie en het 

plezier in het gebruiken van de applicatie enorm 

 vergroot wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de 

doelgroep en resulteert in een efficiëntere zorgverlening.

SAMEn DE zoRg DRAgEn
Deze USP is na een intensief proces met een consortium 

van partners via Fryslan Fernijt IV gerealiseerd. Dit is een 

programma voor innovatie in Fryslân en medegefinancierd 

door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwer-

kingsverband Noord Nederland en de provincie Fryslân. 

 Betrokken partners zijn onder andere de Hanze hogeschool, 

zorggroep Alliade, Zorgbelang Fryslân en Stichting Gerrit.

bYoD
Met beeldzorg 2.0 worden mensen niet gedwongen nieuwe 

dure hardware aan te schaffen. Conform het principe 

‘Bring Your Own Device’ kunnen bestaande telefoons, 

 tablets en computers worden ingezet. Cliënten omarmen 

het gebruiksgemak omdat alle functionaliteit zo is 

 ontwikkeld dat het op een uniforme manier werkt.

pURE EEnVoUD in bEElDzoRg
Beeldzorg 2.0 gaat hiermee verder dan een 1:1 beeldbelge-

sprek. Zorgaanbieders, cliënten en verwanten kunnen op 

een eenvoudige manier met elkaar beeldbellen en informa-

tie uitwisselen, ongeacht het type device dat ze gebruiken. 

Daarmee bestaat Beeldzorg 2.0 uit drie pijlers. Allereerst 

beeldbellen. Dan schermsturing en schermovername. 

Als derde de centrale agenda die alle partijen met elkaar 

verbindt, zodat de zorg kostenefficiënt kan worden 

gecoördineerd en samen de zorg kan worden gedragen. 

Beeldzorg

pURE EEnVoUD in bEElDzoRg AFgEStEMD op oUDEREn En MEnSEn MEt EEn VERStAnDElijkE bEpERking

BEELDZORG 2.0 de nieuwe generatie 

in beeldbellen

Miljoenen mensen kunnen online niet goed mee komen. Denk aan ouderen 
en mensen met een verstandelijke beperking. De overheid zet vol in op 
digitalisering. Daarom heeft Mobiléa specifiek voor de zorg een veilige 
beeldzorg applicatie ontwikkeld waarbij standaard ook een bewerkers-
overeenkomst met haar klanten wordt afgesloten. Mobiléa kan hulp-
behoevende cliënten helpen de applicatie te leren gebruiken door ze 
stap voor stap ‘virtueel’ aan de hand mee te nemen op ieders eigen 
 smartphone, tablet en computer. Alle functionaliteit kostenefficiënt 
 gecoördineerd via een centrale agenda. 

Pure eenvoud in beeldzorg

MOBILÉA

Beeldzorg 2.0 
De nieuwe generatie 

in beeldbellen. 

Kostenefficiënte inzet van personeel en hardware. Nieuwe toekomstbestendige omzet.

Jouw Omgeving

beloningen

Innovatieve en 
effectieve online hulp
Visueel, interactief en 
gebruikersvriendelijk

chat


berichten


netwerk


dossier


dagboek



Lees de ervaringen van cliënten, 
ouders én behandelaren op 
jouwomgeving.nl/ervaringen



Ascom Unite: het ICT-platform dat elk systeem
met open armen ontvangt

Zoekt u een ICT-platform dat veel verschillende 
systemen aan kan? En dat platform houdt rekening 
met de wensen op de werkvloer, zoals keuze uit 
mobiele handsets? Dat voldoet aan alle eisen en 
normeringen en bewezen betrouwbaar is? 
Waarbij eenvoudig koppelingen gemaakt kunnen 
worden, ook met systemen van anderen? 
Al deze aspecten worden omarmd door Unite. 
Hoe? Ga naar www.ascom.nl. ascom.nl

advertentie

advertentie
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De minister heeft een vrij prikkelende

uitdaging neergelegd voor eHealth.

Die is best moeilijk om uit te voeren.

We hebben een fantastische gezondheidszorg, maar in 

een sterk gefragmenteerd landschap. Het probleem is 

niet alleen een complexe ICT maar ook de bijbehorende 

processen en financiering. Wij kijken als Philips graag naar 

de  ‘patient journey’, het persoonlijke en volledige gezond-

heidspad van mensen. Neem bijvoorbeeld iemand met 

 diabetes en complicaties. Hoe ziet het dagelijks leven eruit, 

hoe wordt zorg afgenomen bij verschillende organisaties, 

hoe wordt dit vergoed? Hoeveel spelers zijn er bij betrok-

ken, met welke organisatie heb je te doen? Hoe verloopt 

het pad door zo’n keten als je ouder bent en bijvoorbeeld 

slecht ter been. Stel je woont nog alleen thuis, je hebt 

meerdere aandoeningen en je hebt ook sociale behoeftes.

eHealth

‘Het gaat om
 het totale
 gezondheidspad’

intERViEW MEt jERoEn tAS VAn pHilipS oVER eHEAltH:

Als je naar Amerika kijkt, dan heb je grote geïntegreerde 

zorgnetwerken (Integrated Delivery Networks). Zij nemen 

huisartsenpraktijken, klinieken en apothekers via acqui-

sitie op in hun organisatie. Er zijn misschien dan nog wel 

wat externe partners bij betrokken, maar ze hebben de 

regie over de patiënt en leveren een naadloze ervaring. 

In een gefragmenteerd landschap is het lastiger om zorg 

voor een patiënt strak te coördineren. 

Een tweede aspect van eHealth implementaties is dat 

schaalgrootte belangrijk is en dat vergt investering. 

Het mooie aan een ICT gebaseerde oplossing is, als je 

het goed implementeert, dat de marginale kosten om 

een patiënt toe te voegen relatief laag zijn. Maar dat geldt 

natuurlijk alleen vanaf een bepaalde schaalgrootte. 

In Amerika worden eHealth netwerken opgezet waar 

honderdduizenden mensen, soms wel miljoenen, 

mee bediend kunnen worden.

Als laatste is de vraag, hoe creëer je dan de juiste prikkels 

in het systeem, zodat iedereen zich veel meer gaat richten 

op de gezondheid van de populatie en de individuen in de 

verschillende segmenten. Ons huidige systeem is natuur-

lijk nog steeds ‘fee for service’ en niet ‘fee for outcome’ en 

richt zich meer op ziekte dan gezondheid. eHealth leent 

zich niet echt goed voor een ‘fee for service’ systeem om-

dat het principe is dat de patiënt continu begeleid en in de 

gaten gehouden wordt en door tijdig en proactief handelen 

de zorgintensiteit flink afneemt.

Dat zijn een aantal aspecten die we moeten oplossen. 

Ik zie dezelfde problemen niet alleen in Nederland maar 

ook in andere landen, zelfs in grote delen van Amerika. 

Nederland is op zich voortvarend en onze voortrekkers-

rol biedt ons interessante kansen om met nieuwe digitale 

technologieën meer preventief en patiëntgericht te maken. 

Zie je essentiële verschillen tussen mensen in 

Nederland en Amerika die van invloed zijn op het 

succes van eHealth? 

Wat de Amerikanen goed doen en wat je ook terug ziet 

in andere dienstverlenende sectoren is segmentatie. 

Men segmenteert patiënten op basis van aandoeningen 

en bijbehorende zelfs persoonlijke behoeften. Op basis 

daarvan  worden zorgprogramma’s ingericht. Ze ontwik-

kelen bundels van services rond de klinische en sociale 

behoeften van hun patiënten. Daar zijn natuurlijk kosten 

aan verbonden maar ook steeds betere en voorspelbaarder 

uitkomsten wat diezelfde kosten weer drukt. Zorg krijgt 

zo een sterke consumentenoriëntatie.

Amerikanen zijn traditioneel heel sterk in service en die 

geven daar dan ook een goede invulling aan. Er zijn in 

Nederland veel mensen met passie voor patiënten. Maar 

de zorg in Nederland is niet georganiseerd rond de visie 

van het persoonlijke gezondheidspad. Zie bijvoorbeeld 

hoe lastig het is voor een patiënt om zijn eigen informatie 

bij elkaar te krijgen. Het hele idee van zelfmanagement 

jeroen tas is Senior Vp en global chief information officer bij philips

waarbij je met (digitale) tools en informatie goed probeert 

te begrijpen wat jouw aandoening is en hoe je je eigen 

gezondheid positief kan beïnvloeden. En wat je moet 

doen om daarvoor de beste professionele hulp te krijgen. 

Dat vind ik eerlijk gezegd niet heel duidelijk in Nederland. 

Hebben we niet gewoon heel veel last van

privacy en gebrek aan gegevensuitwisseling? 

Dat kun je natuurlijk wel constateren maar je moet ook 

beginnen een visie neer te leggen. Philips wil deze ervaring 

delen en een ondersteunende rol spelen. Natuurlijk heb je 

problemen rondom privacy en interoperabiliteit maar die 

heb je in de financiële wereld ook, het is niet zo dat het in 

de gezondheidszorg hoeft worden uitgevonden of opge-

lost? Inmiddels betaalt iedereen wel overal met een kaart 

of telefoon en doet z’n bankzaken online. 

Opt-in: dat is de oplossing. Als gebruikers er voldoende 

vertrouwen in kunnen hebben dat de data betrouwbaar 

opgeslagen en gedeeld kan worden, dan zijn de meeste 

mensen bereid om mee te werken aan het delen van data. 

Ik praat veel met belangenverenigingen. Wat zij mij vertel-

len is dat argumenten van beveiliging vanzelfsprekend be-

langrijk zijn, maar nog belangrijker is de vraag hoe kunnen 

we informatie delen zodat patiënten dit in hun voordeel 

kunnen gebruiken en veel beter ‘in control’ zijn. Het gaat 

erom hen de juiste omgeving te kunnen bieden waarin aan 

beide aspecten wordt voldaan natuurlijk.
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Zie jij voordelen in Big Data? 

Hoe meer je van de patiënt weet, hoe beter je symptomen 

kan analyseren, een nauwkeuriger diagnose kan maken 

en een passend volledig gepersonaliseerd behandelplan 

opstellen. Iedere diagnose en behandeling krijgt een 

feedbackloop. Bij het evalueren van de behandeling van 

een patiënt kan je nagaan: waren dat de juiste symptomen, 

was de diagnose en het behandelplan correct. Als je dat 

voor een miljoen patiënten tegelijk doet, dan ga je nuttige 

patronen zien die eerst niet waarneembaar waren. 

Wij werken in de VS met het Massachusetts Institute of 

Technology, MIT, waar wij meer dan twee miljoen patiënten 

door de tijd volgen. We zien in de data hele interessante 

patronen, waarbij wij met redelijke nauwkeurigheid het 

ver loop van een ziektebeeld kunnen voorspellen. Dat wil 

niet zeggen dat wij alles begrijpen, maar we kunnen het 

inschatten. 

Medicatie is ook een mooi voorbeeld, die wordt vaak 

gevalideerd voor een patiënt met een specifiek profiel. 

Soms wordt er dan nog naar interactie met een of twee 

andere medicamenten gekeken. Maar hoe ga je dat doen 

als iemand op zes medicamenten zit? Of iemand heeft 

bijvoorbeeld epilepsie of kanker en je moet acht of negen 

verschillende therapieën uitproberen voor dat er een aan-

slaat. Dat kan je eigenlijk niet meer goed doen zonder die 

big data analyse. Patronen ga je zien als je data over grote 

populaties gadeslaat.

Je kan steeds meer leren over groepen mensen met ge-

lijksoortige profielen en zien waar je rekening mee moet 

houden om de beste zorg te kunnen bieden. Er blijken 

relaties tussen bijvoorbeeld de hoogte van je inkomen, 

opleidingsniveau, sociale omstandigheden en de kans op 

chronische ziekten. Zo wordt er rekening gehouden met 

rassen, sommige zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor vormen 

van hartafwijking, diabetes of kanker. Bij alles speelt je 

gedrag, wat je eet, hoe laat, je slaapritme en bijvoorbeeld 

je omgang met stress, een van de grootste rollen in je 

gezondheid.

Wat zou de overheid nog meer kunnen doen om 

eHealth te versnellen?

Er is zeker een rol voor de overheid door bijvoorbeeld 

nieuwe vergoedingsmodellen te introduceren, om gezond-

heidskennis en gezonder gedrag (roken, eten, fitness) te 

stimuleren. We moeten meer richting uitkomsten gaan als 

het gaat om vergoedingen. De overheid moet een actief 

supporter worden voor een open infrastructuur waar pa-

tiënten hun gegevens aan kunnen toevertrouwen. Philips 

is natuurlijk erg geïnteresseerd om zo’n veilige infrastruc-

tuur neer te leggen in Nederland. Maar dat kan ook een 

andere of meerdere partijen zijn. De overheid zou een 

aantal eisen en standaarden kunnen neerleggen waar die 

infrastructuur aan moet voldoen. Zij kunnen wel degelijk 

zeggen: wij zien het belang voor de samenleving en wij 

stimuleren dit voor Nederlanders die hier gebruik van wil-

len maken om hun gezondheid beter te beheren en voor 

innovatieve bedrijven die nieuwe zorgdiensten willen aan-

bieden. Wij zeggen niet dat de overheid daarin zwaar moet 

investeren maar wij willen wel graag de randvoorwaarden 

gesteld zien. De overheid zou ook kunnen aangeven dat zij 

voor iedereen die ‘opt-int’ een gratis digitale kluis beschik-

baar stellen. Zodat de burger zich vertrouwt voelt dat de 

gegevens daar veilig staan. De overheid kan dus zeker de 

prikkels en randvoorwaarden geven.

Zijn jullie toegankelijk voor jonge startups en 

externe partijen? 

Wij zijn zeker toegankelijk voor innovaties van kleinere 

bedrijven. Wij hebben onlangs ons ‘Health Suite cloud plat-

form’ in Nederland operationeel gemaakt. We hebben op 

initiatief van VWS een 3-daagse co-creatie ‘slash’ digitale 

innovatie sessie georganiseerd op de High Tech Campus in 

Eindhoven waar 27 organisaties aan deelnamen. We kijken 

ook hoe wij als Philips straks een sterkere rol kunnen gaan 

spelen in het promoten en verspreiden van innovatie in en 

buiten Nederland.

Philips wil graag verkennen in hoeverre een open platform 

kan worden geboden, niet alleen voor de zorg in Nederland 

maar ook voor innovatie in de zorg in de EU en daarmee 

het mogelijk maken voor kleinere bedrijven om daarmee 

naar het buitenland te gaan. Je moet nagaan dat wij met 

onze producten bij vrijwel ieder ziekenhuis in de wereld 

vertegenwoordigd zijn. Dus wij hebben niet alleen een 

digitaal platform waar je apps op kan bouwen en waarvan 

je IT-services kunt afnemen of klinische innovatie mee kan 

brengen maar wij zien onszelf ook als toekomstig platform 

om innovatie naar de markt te brengen. 

We hebben zelf een groot team in Israël. We hebben daar 

samen met Teva een venture fund opgezet. Wat we daar 

zien is dat startups hun concepten en producten testen in 

Israël. Ze hebben toegang tot geanonimiseerde patiënten 

data. Het land zelf is daarmee een voedingsbodem voor in-

novatie. De uiteindelijke toepassing gaat vaak naar Amerika, 

want dat is tot nu toe verreweg de meest toegankelijke en 

ook de grootste markt. Uiteraard is de EU ook een grote 

en belangrijke markt, maar op dit moment nog erg gefrag-

menteerd qua bestaande regelgeving maar ook visie. De rol 

die Nederland kan spelen is die van voortrekker voor zorg-

innovatie. Daarvoor moet je wel wat doen. Frankrijk heeft 

bijvoorbeeld andere data privacy wetten dan in Nederland. 

Als je in Nederland iets produceert, dan wil je dat het ook 

in alle 26 EU landen verkocht kan worden zonder uitge-

breide her-validatie en onnodige product aanpassingen. 

Als je elke keer moet nagaan of een ontwikkeling die in 

Nederland gevalideerd is dat in een andere EU land ook is, 

dan maken wij het onszelf als EU wel erg ingewikkeld om 

schaalgrootte uit de markt te halen. Voor kleine bedrijven 

maakt dat het ook heel moeilijk. 

In Amerika is dat makkelijker, iets bewijst zich en dan 

bedien je een gezondheidszorgmarkt van 3.2 triljoen 

 dollar waarbinnen je op basis van uniforme regelgeving en 

kwaliteitsstandaarden programma’s snel kunt doen laten 

groeien. Schaalgrootte is daar dus geen probleem, hetgeen 

de economische voordelen voor zowel overheden als het 

bedrijfsleven om te investeren sterk bevordert.

Praten jullie met alle stakeholders? 

We praten met iedereen. Van Patiëntenverenigingen, verze-

keraars, ziekenhuizen, artsenpraktijken, hulpverleners tot 

overheid. In Eindhoven hebben wij op de campus ‘Health 

Suite labs’ opgezet. Daar stimuleren partijen om bij elkaar 

te komen om een co-creatie te doen op de nieuwe model-

len: bekostiging, processen, rolverdeling en natuurlijk 

technologie. Je zou het wel eHealth kunnen noemen maar 

uiteindelijk zijn het volledig nieuwe modellen. Modellen 

voor het inrichten van zorg, voor de rol van de patiënt, 

de huisarts, de thuiszorg, het ziekenhuis, de verzekering. 

Uiteraard heeft de patiëntenvereniging een visie hoe ze 

het beste de patiënt kunnen vertegenwoordigen. En de 

overheid die er ook goede richting aan wil geven. 

Zie je een gevaar voor innovatieparadox? 

Je kan kosten besparen met eHealth, maar mensen worden 

steeds ouder en wij krijgen een voortschrijdend inzicht in 

ziektebeelden. Kosten stijgen dus ook voor de behandelin-

gen omdat die complexer kunnen worden, denk aan dure 

kankermedicatie. De keerzijde van diepe inzichten is dat 

we straks zoveel van iemand weten dat we bijna alles kun-

nen genezen. Met het bijhorende prijskaartje. Maar dat ge-

zegd, gezondheidszorg heeft altijd een ethische dimensie, 

dat is van alle tijden en vraagt om publiek debat daarover.

We kunnen efficiënter werken en kosten besparen, maar 

wij kunnen ook ziektes behandelen die wij vroeger niet 

konden behandelen. Daar komen wij nooit uit omdat we 

voortdurend de grens verleggen. Je kan wel veel aan de 

andere kant besparen. We hebben in Nederland nog steeds 

geen systeem dat ingericht is op chronische ziekten, hoe-

wel 80% van de kosten hier liggen. De hoogste kosten lig-

gen bij oudere mensen met meerdere chronische ziektes, 

die soms meer dan vier keer per jaar worden opgenomen 

in het ziekenhuis en tien keer per jaar met een ambulance 

ergens naartoe vervoerd moeten worden. Als je hen goed 

weet te helpen en hun zorgkosten onder controle krijgt 

dan beïnvloed je macro-economische zorgkosten, kwaliteit 

en patiënttevredenheid. 
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Op basis van de juiste inzet van technologie is de arts 

veel beter in staat inzicht te krijgen in de behoefte van de 

patiënt en de juiste informatie bij de patiënt te brengen. 

De arts is dan beter in staat de zorg te organiseren voor de 

patiënt. Als een huisarts bijvoorbeeld een of twee Parkin-

son patiënten in behandeling heeft, dan vergt dat specia-

listische kennis. Als hij dan Radboud’s ParkinsonNet kan 

inzetten dan kan hij veel makkelijker die specialistische 

zorg verlenen onder begeleiding van specialisten.

Alhoewel de zorg steeds specialistischer wordt, moet 

die wel bij elkaar komen bij de huisarts. De huisarts kan 

dit niet meer uitvoeren zonder ICT. Je moet nooit verge-

ten dat zorg ‘human touch’ blijft, ofwel mensenwerk en 

heel persoonlijk. We zien het dus als: ‘High tech enables 

 human touch’. 

Als je zou moeten kiezen voor een van de thema’s 

van de eHealth week, welke zou je dan kiezen? 

Alle thema’s zijn belangrijk. Maar als ik echt moet kiezen 

dan is het: ‘empowering people’, die springt er echt tussen 

uit. De vraag hoe kunnen we mensen digitale tools en in-

formatie geven om gezond te blijven en als ze een medisch 

probleem hebben dit onder controle te krijgen. Er is een 

enorm gat tussen kwaliteit en werkbaarheid van informatie 

en tools die worden aangeboden en die mensen echt nodig 

hebben en die gevalideerd zijn. Dus empowering people is 

toch wel het startpunt en het gaat natuurlijk ook altijd om 

de patiënt. 

eHealth week in Nederland, wat kan de rest van de 

wereld leren van Nederland? 

Nederland loopt voorop in de manier waarop wij naar 

eHealth kijken en de ambitie die VWS zichzelf heeft gesteld.

Ik hoop dat wij iets neerzetten met een echte EU-uitstraling. 

Als Europese markt hebben wij schaal maar als iedereen 

zijn eigen ding blijft doen, dan gaat dat verloren. Als de 

markt fragmentarisch blijft dan gaan we onvoldoende 

bereiken. Het mooie van ICT-oplossingen in de Cloud is dat 

de kosten laag en de schaal en impact hoog kunnen zijn. 

Het is niet voor niks dat de meest waardevolle bedrijven,

Google, Apple, Facebook, Amazon, op deze manier werken.

De voordelen zitten hem in de schaal waarop ze zaken-

doen in de Cloud. Dit aspect gaat nog weleens verloren in 

de discussie. Als 84 ziekenhuizen en 4.500 huisartsen-

praktijken in Nederland hun eigen systemen gaan ont-

wikkelen en tele health centra opzetten dan komen wij er 

niet. Wij willen graag een stimulerende rol spelen om een 

gemeenschappelijke, open eHealth infrastructuur neer te 

leggen. Wij denken dat het goed is voor Nederland, voor 

de zorg maar ook voor de economische positie. Zorg is een 

groeimarkt waar mensen op zoek zijn naar ICT gebaseerde 

oplossingen. En dat is uiteindelijk ook goed voor Philips. 

Martijn Claus

e-mental health 

intERViEW MEt kAtHERinA MARtin AbEllo 
VAn HEt tRiMboS-inStitUUt
oVER E-MEntAl HEAltH:

‘We kunnen met
 online preventie
 en behandeling
 een verschil
 maken’

Drs. K. (Katherina) Martin Abello. Geboren op 28 mei 1976 

in Caracas, Venezuela. Dochter van Spaanse ondernemers 

die na de Spaanse burgeroorlog geïmmigreerd zijn naar 

Latijns-Amerika. Afgestudeerd in  Modern Languages, 

business administration en gespecialiseerd in web-

marketing (with honors) op de Metropolitan University 

in Caracas, Venezuela.

Katherina werkt als director Innovation  Centre bij het 

Trimbos-instituut.

Het Trimbos-instituut is een landelijk  kenniscentrum 

op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en 

verslaving (trimbos.nl). 

Hoe ben je ertoe gekomen om e-mental health 

 applicaties te gaan ontwikkelen?

Ik werkte in 2000 in Nederland bij een reclamebureau. 

Het Trimbos-instituut vroeg ons om ideeën om mensen 

met alcoholproblemen, die willen stoppen of minderen 

met drinken, te helpen met een webgebaseerde aanpak. 

De content was door het Trimbos ontwikkeld, maar er 

moest nog een webversie worden gemaakt. Dat was mijn 

allereerste e-mental health opdracht. Ik werd hieraan 

 gekoppeld omdat ik een achtergrond in webmarketing heb. 

Ik had daarvoor gewerkt bij een veilingwebsite, die was 

overgenomen door eBay. 

Vanuit een commerciële insteek probeerde ik gedrag te 

veranderen of te beïnvloeden om te zorgen dat mensen 

dingen online zouden gaan kopen of verkopen. Die inzich-

ten heb ik later toegepast voor gedragsverandering met 

een ander doel, namelijk in de geestelijke gezondheids-

zorg. Omdat ik kennis maakte met de inhoud en doelen 

om  gedrag te veranderen in de geestelijke gezondheids-

zorg, én mijn kennis en ervaring over webontwikkeling 

en webmarketing daaraan toevoegde werd ik ongemerkt 

een expert op het gebied van eHealth. Die terminologie of 

naam eHealth bestond toen overigens nog niet. Wij spraken 

over e-business, webmarketing en internetmarketing. 
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Op een bepaald moment werden de ontwikkelde e-mental 

health interventies ook onderzocht en bleken de interven-

ties effectief: depressieve klachten daalden bijvoorbeeld 

na het gebruik van een interventie, of mensen dronken 

bijvoorbeeld minder. Dat was eigenlijk het turning point. 

Ik raakte steeds verder gespecialiseerd in de ontwikkeling 

van e-mental health interventies en in 2009 vroeg Trimbos 

mij bij hen te komen werken. Wat betreft mijn achtergrond 

vanuit webmarketing was ik in het begin wel een beetje 

‘een vreemde eend in de bijt’. Maar ik heb gemerkt dat dit 

juist een goede toevoeging is aan de wetenschappelijke 

 basis die vanuit het Trimbos-instituut geleverd wordt. 

Ik wil een brug slaan tussen wetenschap en vormgeving 

zodat een product ontstaat wat de gebruiker ook aantrek-

kelijk vindt en wat uitnodigt voor gebruik. In ons Center 

for Innovation werken we nu ook vanuit een multidiscipli-

naire aanpak om optimale oplossingen te ontwikkelen. 

Wat is jouw passie voor e-Mental health?

Wij hebben in de afgelopen 15 jaar veel transformaties 

gezien. Bijvoorbeeld in de reisbranche en in de bankwereld 

waar de dienstverlening voor het grootste deel online is 

geworden.. De zorg was voor mij een hele vanzelfspre-

kende sector die hierin zou kunnen meegaan. Wat ik heel 

apart vond was dat de eerste stappen veel meer gericht 

waren op een soort van automatiseringsslag, veel meer 

gericht op administratie en meten. En veel minder gericht 

op het leveren van een dienst. In de Retail richtte men zich 

bij ontwikkeling vooral op de eindgebruiker en op de vraag 

hoe je diensten kon ontwikkelen voor de eindgebruiker. 

In de zorg zag ik dit minder. In de geestelijke gezondheids-

zorg zag ik wel meer aandacht voor de ontwikkeling van 

inhoudelijk online aanbod. Mijn hart ligt echt bij de dienst-

verlening en de vraag hoe wij eHealth kunnen benutten om 

mensen te bereiken die wij anders niet zouden bereiken.

Om diensten te leveren via internet die anders niet voor 

hen bereikbaar zouden zijn. In de geestelijk gezondheid-

zorg is nog veel winst te halen in het bereiken van mensen, 

en kunnen we met online preventie en behandeling een 

verschil maken. In de e-mental health kan ik mijn levens- 

en professionele motto combineren en mooie  producten 

maken.

Op jullie website staat geschreven: ‘Stel je een 

wereld voor waarin mentale zorg toegankelijk en 

betaalbaar is voor iedereen. Waar de zorg is aangepast 

aan jouw behoeften. Een wereld waar professionals 

met verschillende specialismen, zoals creatieve 

innovators, technici, wetenschappers en ondernemers 

samenwerken om passende en efficiënte oplossingen 

te ontwikkelen die de mentale gezondheid bevorderen. 

Dát is de droom van Katherina Martín Abello, een 

droom die zij samen met haar team verwezenlijkt bij 

het Innovation Centre of Mental Health & Technology 

(I.COM) van het Trimbos-instituut’.

Hoe ver ben je al  gekomen in deze droom? 

In de afgelopen twee jaar zie ik verschillende positieve 

ontwikke lingen. Ik zie mooie bewegingen tussen verschil-

lende partijen,  bijvoorbeeld toepassingen in het onderwijs, 

maar ook  samenwerking tussen publiek-private partijen. 

De multidisciplinaire aanpak bij de ontwikkeling en 

toepassing van e-mental health producten zie ik ook als 

positief. De persuasieve technologie zorgt voor aantrek-

kelijk design, en de psychologie kan een effectieve inhou-

delijke basis voor producten geven. Steeds meer sociale 

wetenschappen worden toegepast door  ontwikkelaars, 

databaseontwikkelaars en vormgevers. De oplossingen 

zijn daardoor ook veel meer toepasbaar. Op het moment 

dat je een iPhone in je handen hebt en je ervaart dat het 

een metgezel van je geworden is die ook slim is, dan zie 

je dat mensen ook  geïnspireerd raken. 

Wat nog niet goed gaat en wat aandacht nodig heeft is de 

uitrol van bestaande producten, deze is onvoldoende. 

Ik denk dat daar twee oorzaken aan ten grondslag liggen: 

het ontbreken van marketing en een gezamenlijk optrek-

ken in de zorg. Als marketeer is het voor mij simpel; 

als je geen aandacht besteedt aan communicatie, weten 

mensen niet dat iets bestaat en landt het niet bij mensen. 

In de zorg is marketing vaak een onderschoven onderwerp, 

terwijl dit in de commerciële wereld één van de priori-

teiten is. Verder is het aanbod in de zorg versnipperd. 

Ter vergelijking: als de banken niet gezamenlijk teleban-

kieren waren gaan aanbieden of luchtvaartmaatschappijen 

niet waren gaan digitaliseren om onlinediensten aan te bie-

den, dan was er van die ontwikkelingen ook niets terecht 

 gekomen. En die gezamenlijke aanpak mis ik in de zorg. 

Maar mijn droom komt dichterbij. Voor mij staat de rol 

van de patiënt hierbij super centraal, dat is voor mij zó 

 vanzelfsprekend! Ik vind dat we de cliënten/patiënten 

in de zorg ook echt als  klanten moeten zien, die je in de 

 watten moet leggen. 

Stel je werkt bij Nike en je ontwerpt schoenen en je betrekt 

nooit een klant daarin, dat kan toch gewoon niet. Als wij 

ervan uit gaan dat wij diensten willen leveren die beteke-

nisvol en zinvol zijn voor mensen, dan heb je de eindge-

bruiker echt nodig. Bij de ontwikkeling van e-mental health 

producten betrekken wij die dan ook altijd. Het zit in mijn 

denken besloten dat de patiënt centraal staat. 

Is e-mental health breed inzetbaar in andere landen 

of zijn er culturele verschillen waar je echt rekening 

mee moet houden? 

Ik denk zeker dat e-mental healthproducten breed inzet-

baar zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Facebook, dat over de 

hele wereld gebruikt wordt. Er is dus kennelijk een soort 

van common ground in functionaliteiten en bepaalde tools. 

Aan de andere kant heb je een hogere therapietrouw als je 

echt het gevoel hebt dat een dienst voor jou is ingericht. 

De content van een product moet dus echt speciaal en be-

tekenisvol zijn ingericht. Neem bijvoorbeeld een interven-

tie voor depressie. Die zou je veel beter kunnen ontwik-

kelen als je weet of iemand ook diabetes en COPD heeft. 

Je kan het dan echt afstemmen op een specifieke situatie. 

Er kunnen natuurlijk ook culturele aandachtspunten zijn. 

Heb je te maken met een cultuur waar de familiebanden 

of sociale context heel erg belangrijk zijn, dan hou je daar 

rekening mee in de ontwikkeling. Het is dus altijd EN/EN. 

Je moet én de common ground zoeken en ontwikkelen en 

daarnaast heel goed kijken naar je doelgroep en je product 

daarop aanpassen. 

Zie jij privacy, informatiebeveiliging en 

 gegevensuitwisseling als drempels? 

Nee totaal niet. Het zijn hele belangrijke factoren, die we 

als uitgangspunt nemen bij de ontwikkeling van onze 

producten. Het zijn ook items waarnaar gevraagd wordt bij 

de implementatie in de eerste lijn bijvoorbeeld. Maar de 

Wat ik op dit moment 

als belangrijke drempel 

zie, is dat we te weinig 

middelen hebben om 

op te schalen

“
”

implementatie en het gebruik an sich van e-mental health 

zie ik op dit moment als een groter probleem. 

Wat ik op dit moment als belangrijke drempel zie, is dat we 

te weinig middelen hebben om op te schalen. Zowel in de 

zorg zelf, als direct gericht op het publiek. Het ontbreekt 

bijvoorbeeld aan middelen om op grote schaal de imple-

mentatie van de bestaande producten in de reguliere zorg 

te bevorderen. Daarbij hoeft het overigens niet alleen in 

geld te zitten, maar kan ook op creatieve manieren winst 

worden gehaald door bijvoorbeeld samenwerking en 

 ondersteuning. 

Kan de buitenlandse markt van Nederland  leren? 

Jazeker kan er veel geleerd worden, ik denk bijvoorbeeld 

aan een organisatie als 113online.nl. In overleg met de 

overheid en de media wordt een beweging in gang gezet 

om ervoor te zorgen dat mensen die suïcidale gedachten 

hebben daadwerkelijk hulp kunnen vinden, off- en on-

line, en dat vind ik echt een uniek voorbeeld voor de hele 

wereld. 113online.nl werkt bijvoorbeeld ook samen met 

Facebook en ze hebben ook synergie gecreëerd met de NS. 

Dat vind ik echt een voorbeeld van een dienst leveren. 

Een ander voorbeeld is dat wij als Trimbos-instituut voor 

de World Health Organization (WHO) op basis van onze 

eigen kennis en ervaringen met eHealth interventies 

voor alcoholproblemen een portal voor alcoholproblema-

tiek hebben ontwikkeld voor vier verschillende landen. 

Een concreet voorbeeld waar al gebruik gemaakt is van 

de Nederlandse kennis. 

Nederland heeft in wetenschappelijke zin ook veel kennis 

ontwikkeld op het gebied van (kosten)effectiviteit rondom 

e-mental health. Daar kan de internationale gemeenschap 

veel aan hebben.

De schat aan literatuur is enorm en ook te benutten om 

veel meer te ontwikkelen. 

Welk thema van de eHealth Week spreekt jou het 

meest aan? 

Het thema ‘Empowering people’ spreekt mij het meeste 

aan, omdat dit ons uitgangspunt is bij de ontwikkeling van 

eMental health producten. Mijn boodschap hierbij is dat in 

het veld van e-mental health voldoende mooie evidence-

based producten beschikbaar zijn en dat het tijd is voor 

grootschalige uitrol. Er zijn zoveel mooie ontwikkelin-

gen waar ook andere landen profijt van kunnen hebben. 

Internet heeft geen grenzen en laten wij dat benutten om 

de mens te helpen. Wij hebben te maken met een enorm 

probleem. De WHO voorspelt bijvoorbeeld dat depressie in 

2020 één van de grootste gezondheidsproblemen wereld-

wijd zal zijn. Ik voel mij als wereldburger verantwoordelijk 

om daar een verandering in te brengen. 

Martijn Claus, Odile Smeets
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Waar het bij eHealth gaat om de gezondheidszorg in de 

breedste zin van het woord, gaat het bij e-mental Health 

om de ondersteuning en verbetering van de geestelijke 

gezondheid middels informatie- en communicatietechnolo-

gie. Het gaat dan niet zozeer om de bedrijfsprocessen of 

de elektronische patiëntendossiers maar om interventies 

die rechtstreeks zijn gericht op cliënten. Voorbeelden 

van e-mental Health zijn psycho-educatie via internet, 

online vragenlijsten voor de inventarisatie van psychische 

klachten of contact met een hulpverlener via telezorg 

(Blankers, 2013). 

Telezorg, een specifieke vorm van e-mental Health, houdt 

in dat er zorg wordt geleverd aan een cliënt waarbij 

 gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals telefoon, 

e-mail en video (Bayer, Barlow, & Curry, 2007). Beeldbellen 

is hier een onderdeel van in de vorm van patiëntgerichte 

zorg, waarbij de zorg toegespitst is op de vraag en de 

behoefte van de cliënt (Cluver, Schuyler, Frueh, Brescia, 

& Arana, 2005). Voorbeelden van beeldbel programma’s 

die tegenwoordig veelal gebruikt worden zijn Skype, 

 Face-Time en WhatsApp gesprekken. 

Uit onderzoek van Richardson, Frueh, Grubaugh, Egede, 

& Elhai, (2009), komt naar voren dat beeldbellen een zeer 

geschikt middel is wat in de gezondheidszorg gebruikt kan 

worden omdat de gebruikers elkaar kunnen horen én zien, 

wat een meerwaarde heeft voor de therapeutische relatie 

(Cluver et al., 2005). Gardner et al. (2015) geven aan een 

Beeldbellen bij de
thuisbegeleiding van Careyn

verhoogde interesse te zien bij zowel patiënten uit de 

basis en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, 

als bij zorgaanbieders om middels beeldbellen met elkaar 

in contact te zijn, in plaats van een face to face contact. 

In Nederland wordt er dan ook steeds meer gebruik 

gemaakt van beeldbellen in de gezondheidszorg. Dit komt 

onder andere door innovatie van de technologie en meer 

onderzoek dat aantoont dat beeldbellen net zo effectief is 

als face to face begeleiding (Hilty, Marks, Urness, 

 Yellowlees, & Nesbitt, 2004; Richardson et al., 2009). 

In de geestelijke gezondheidszorg wordt beeldbellen voor 

meerdere ziektebeelden (zoals depressie, angststoornis-

sen, verslavingsproblematiek en ADHD) succesvol ingezet 

 (Benavides, Strode, & Sheeran, 2013; Jacob, Larson, 

& Craighead, 2012; Myers & Lieberman, 2013). 

cAREYn
Careyn is een maatschappelijke onderneming gevestigd in 

de provincie Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland die 

zich inzet voor de gezondheid, preventie en welzijn van 

mensen in alle leeftijdscategorieën. De diensten van Careyn 

kunnen verdeeld worden in zes categorieën: thuiszorg, 

intramurale zorg, gespecialiseerde verzorging en verple-

ging, en kraamzorg, jeugdzorg en ambulante begeleiding.

Twee afdelingen van Careyn zijn onder de loep genomen 

in het onderzoek naar beeldbellen, de wijkteams en de 

thuisbegeleiding.

De medewerkers van de wijkteams zijn voornamelijk 

verzorgenden en verpleegkundigen die bij mensen thuis 

komen om hen te helpen bij de algemene dagelijkse 

handelingen zoals wassen, aankleden en toedienen van 

medicatie. 

De thuisbegeleiding is een ambulante tak van Careyn 

waarbij de begeleiding zich richt zich op mensen met 

psychosociale of psychiatrische problemen. De begeleiding 

richt zich op cliënten van alle leeftijden en kan zowel 

ingezet worden voor gezinnen als voor individuen. 

Deze begeleiding kan zich richten op onder andere de 

omgang met psychosociale of psychiatrische klachten, 

ondersteuning bij administratie en opvoedingsvragen. 

onDERzoEk nAAR DRAAgVlAk VooR bEElDbEllEn
Om de kwaliteit van de thuisbegeleiding te waarborgen en 

de efficiëntie te behouden is er onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden van eHealth bij de thuisbegeleiding van 

Careyn. Er is onderzocht of er draagvlak is bij de medewer-

kers van de thuisbegeleiding om beeldzorg te implementeren. 

Careyn heeft in de periode van 2008-2014 ook beeldzorg 

geïmplementeerd bij de wijkverpleging van Careyn in de 

drie hierboven genoemde regio’s. Gebleken is dat deze 

technologie weliswaar geïmplementeerd is maar weinig 

werd toegepast en uiteindelijk niet meer werd gebruikt. 

Careyn wilde daarom ook onderzocht hebben wat ten 

grondslag heeft gelegen aan het niet slagen van de 

binnen de gezondheidszorg wordt er steeds meer 
 gebruik gemaakt van eHealth, waaronder beeldbellen. 
in combinatie met de gangbare face to face 
 begeleiding wordt eHealth ingezet om de stijgende 
kosten in de gezondheidszorg te drukken en om 
nog klantgerichter te werken.

 implementatie van beeldzorg bij de wijkteams, zodat dit 

meegenomen kon worden bij het onderzoek naar de 

thuisbegeleiding. 

RESUltAAt
Wat opvalt uit de resultaten van de interviews met de 

medewerkers van de wijkteams is dat deze respondenten 

over het algemeen aangeven positief te staan tegenover 

beeldbellen en het ook zouden gebruiken in hun werk als 

dit opnieuw aangeboden zou worden door de organisatie. 

Zelfs medewerkers die negatieve ervaringen hebben gehad 

met beeldbellen, gaven aan er toch opnieuw gebruik van 

te willen maken. De resultaten van beeldbellen bij de 

wijkteams en de resultaten van beeldbellen bij de thuisbe-

geleiding hebben veel overeenkomsten. Wat opvalt uit de 

resultaten bij de medewerkers van de thuisbegeleiding is 

dat ze wel verschillende randvoorwaarden stellen om het 

beeldbellen te kunnen laten slagen. De belangrijkste 

randvoorwaarden zijn gericht op het faciliteren van de 

beeldzorg, zoals een goede internetverbinding, gebruiks-

vriendelijke apparatuur, technische ondersteuning en het 

kunnen bieden van privacy aan de cliënten. De meeste 

respondenten zien het nut in van beeldbellen als middel 

en geven aan het een meerwaarde te vinden, maar niet als 

volledige vervanging van de huidige begeleiding. Daar-

naast denken de meeste respondenten dat beeldbellen wel 

gebruiksvriendelijk kan zijn maar niet voor elke cliënt.

Beeldbellen
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VooRWAARDEn oM bEElDbEllEn tE lAtEn SlAgEn
Zowel de medewerkers van de wijkteams als de medewer-

kers van de thuisbegeleiding staan positief tegenover de 

invoering van beeldbellen. Om de medewerkers positief te 

houden ten opzichte van de invoering van deze technologie, 

is het van belang dat de randvoorwaarden, gesteld door de 

medewerkers van zowel de wijkteams als de thuisbegelei-

ding, in acht worden genomen bij de implementatie van 

beeldbellen.

Hier volgt een opsomming van aanbevelingen waarbij de 

randvoorwaarden in acht zijn genomen voor een succes-

volle implementatie van beeldbellen bij de thuisbegeleiding.

•  Investeer in een duidelijke communicatie, met name 

korte lijnen tussen de ICT-helpdesk en de medewerkers 

zijn van belang.

•  Zorg dat de communicatie op een wijze verloopt die 

 passend is bij de behoeften van de medewerkers.

•  Investeer in scholing en pas dit aan op de behoeften 

van de medewerkers. Sommige medewerkers zullen 

meer of minder scholing nodig hebben dan anderen. 

•  Zorg bij de scholing voor voldoende evaluatiemomenten.

• Maak bij de implementatie gebruik van een pilot.

•  Geef medewerkers het gevoel dat ze gehoord worden. 

Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van een 

ideeënbus voor werknemers waar ze hun ideeën of 

 behoeften over beeldbellen kwijt kunnen, door inter-

views met medewerkers over deze behoeften.

•  Maak gebruik van een planmatige aanpak, bijvoorbeeld 

middels de strategie van de Contextual Inquiry van de 

CeHRes Roadmap (Gemert-Pijnen van, Peters, 

&  Ossebaard, 2012).

•  Zorg dat beeldbellen niet als doel op zich gebruikt 

wordt maar als middel om de begeleidingsdoelen van 

de thuisbegeleiding te bereiken.

•  De medewerkers geven aan dat beeldbellen het face to 

face contact niet zou moeten vervangen. Maak gebruik 

van blended-care door zowel face to face contact, als 

beeldbellen aan te bieden.

pilot
De thuisbegeleiding van Careyn regio Utrecht West is 

recent begonnen met een pilot voor beeldbellen. 

Deze vorm van eHealth zal worden aangeboden door twee 

medewerkers van dit team in de vorm van blended-care.

Eline Vleugel

“Het werk als thuisbegeleider vind ik na 9 jaar nog steeds 
uitdagend en afwisselend. We komen thuis bij cliënten 
met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden, dit zijn 
mensen in alle leeftijdscategorieën. Soms zijn het gezinnen 
en soms individuele cliënten die we begeleiden.
We begeleiden onze cliënten in de omgang met hun 
psychiatrische ziekte of beperking, bij problemen die ze 
ervaren bij de opvoeding, financiën of om meer structuur 
te krijgen in hun dagelijks leven. Omdat we bij de mensen 
thuis komen zien we veel van de situatie, wat een voordeel 
is om een goed beeld te kunnen krijgen van wat er aan de 
hand is. De meest voorkomende ziektebeelden die we zien 
zijn: persoonlijkheidsstoornissen, depressie, alcohol
verslaving, schizofrenie, verstandelijke beperking, 
ADHD en autisme.
In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Avans Hogeschool 
’sHertogenbosch waar ik Sociaal Pedagogische Hulp
verlening heb gestudeerd. Door het werk als thuisbegeleider 
kwam ik er al gauw achter dat ik graag verder wilde dan 
alleen begeleiden alleen. Ik ben toen naast mijn werk de 
opleiding psychologie gaan volgen aan de Universiteit 
Twente. Voor mijn masterthese heb ik onderzoek gedaan 
naar beeldbellen bij de thuisbegeleiding van Careyn. 
eHealth is een middel wat tegenwoordig niet meer weg te 
denken is binnen de hulpverlening. Wat we in de praktijk 
echter zien, is dat veel medewerkers een drempel ervaren 
als het om verandering en vernieuwing gaat. Het doel 
vanhet onderzoek was dan ook om inzicht te krijgen in 
hoeverre er draagvlak is bij de medewerkers van Careyn 
om gebruik te gaan maken van beeldbellen en wat 
randvoorwaarden zijn om beeldbellen te implementeren.”
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