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Voorwoord

Colofon

eHealth in de GGZ

Voor u ligt ons nummer over eHealth in de GGZ. Wat ik 
persoonlijk als enthousiasmerend ervaar, is dat in de GGZ 
veel waarde wordt gehecht aan samenwerking. Het wezen-
lijk betrekken van alle stakeholders, een van de succesver-
snellers voor succesvol ontwikkelen en implementeren van 
diensten, waaronder eHealth. 

Ons nummer neemt u mee in de visie van Jacobine Geel, 
GGZ Nederland, waarin we onder andere lezen dat een 
ruime meerderheid van de patiënten positief is over 
eHealth en dat ook steeds meer hulpverleners zelf actief 
eHealth kunnen gaan aanbieden. 

Jacqueline Neijenhuis is projectleider van de Generieke 
module eHealth. Deze wordt ontwikkeld In opdracht van 
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en in samenspraak 
met verschillende partijen in de GGz. Ze schetst hoe deze 
de zorgverleners in de GGz kan helpen gefundeerde 
keuzes te maken. 

Drs. Alexej Kuiper, psychiater in opleiding en bestuurslid 
van De Jonge Specialist, benoemt een bepaalde mate van 
scepsis onder sommige van zijn beroepsgenoten wegens 
het achterblijven van een ‘evidence based’ karakter van 
eHealth en daarnaast de mogelijke associatie met bezui-
nigen en minder tijd met de patiënt doorbrengen die 
eHealth oproept. Daarnaast stipt hij mooie voorbeelden 
aan van de voordelen van eHealth die niet altijd als eerste 
in gedachten opkomen. Zoals bijvoorbeeld een betere 
gegevensuitwisseling, zorg aan huis en de kans om de 
opleiding te verbeteren. 

In Het Vrije Volk zaterdag 20 juli 1963(1) sprak Professor 
George Pickering van de Oxford universiteit uit dat 
computers dokters zouden gaan vervangen als ze niet 
‘ouderwetser’ worden. Hij vond dat de ‘nieuwe’ artsen 
voornamelijk werden geselecteerd en opgeleid op hun 
feitenkennis. Terwijl de ‘ouderwetsere’ artsen, uit zijn 
opleidingstijd werden uitgekozen op karakter. Al kende 
een arts alle feiten dan kwam die toch niet door de oplei-
ding heen omdat ze niet aardig waren voor de patiënten. 
Machines, aldus Pickering, zijn niet aardig. Zijn pleit was 
om feitenkennis, reken- en vergelijkwerk aan de computer 
uit te besteden en de artsen te selecteren op hun karakter 
en omgang met de patiënten. Binnen de huidige opleiding 
is er natuurlijk allang veel aandacht voor de omgang met 
de patiënt. Maar Pickering heeft nog steeds wel een punt. 
eHealth geeft de dokter ook kansen om zich minder te 
richten op eenvoudige en routinetaken. Die kunnen thuis 
door de patiënt zelf worden gedaan. De arts kan meekijken 
en zijn of haar expertise, op afstand, ter beschikking 
stellen aan de patiënt. Dit geeft de arts ook meer ruimte 
om bij face-to-face bezoeken zich meer te richten op het 
totaalbeeld van de patiënt. In de arts-patiënt relatie en de 
mate waarin een patiënt zijn emoties kan uiten of de juiste 
aandacht kan krijgen, liggen veel mogelijkheden om de 
gezondheid van een patiënt te verbeteren. En juist dat vind 
ik een van de belangrijke voordelen van eHealth. 

(1) ‘Het Vrĳe Volk: democratisch-socialistisch dagblad’, 
Rotterdam 20-07-1963. Geraadpleegd op Delpher. 
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Nieuw tijdens Technology for Health:
Technology for (Self)care Congres

Technology for (Self)care Congres
Dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2016
Congrescentrum 1931, Den Bosch

Wat kunt u verwachten:
• Ontdek wat technologie in uw zorginstelling kan betekenen
• Lezingenprogramma met praktijkcases en toekomstige ontwikkelingen
• Een bruisende table top expositie met de bestaande en nieuwe ontwikkelingen

Voor wie?
• Zorgprofessionals
• Directie van zorginstellingen (ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg)
• Ontwikkelaars en leveranciers van technische producten binnen deze thema’s

Gratis inschrijven via: 
www.technologyforhealth.nl
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Inhoud Inhoud

Dat elektronica en digitale uitwisseling van gegevens de kwaliteit van 
de zorg vergroten, staat buiten kijf. Toch worden nieuwe toepas-
singen maar mondjesmaat doorgevoerd. Een belangrijke oorzaak is 
volgens Marjolein Drent, longarts werkzaam in het ILD Expertisecen-
trum van het St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein, het huidige 
vergoedingensysteem. “We moeten af van een vergoeding per 
verrichting.”

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in 
te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg is met de behandeling 
van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. Ook 
verschijnen uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf 
meer regie te voeren over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel 
door een groot en divers aanbod, snel veranderende technische 
mogelijkheden. 

Jan Mokkenstorm onderkende als psychiater ongeveer tien jaar 
geleden de potentie van Internet bij het terugdringen van zelfmoord/
suïcide. Het platform 113Online (gevestigd in Amsterdam) biedt 
laagdrempelige toegang online. Al spreekt Jan Mokkenstorm als 
directeur niet graag over een ‘eHealth’ bedrijf, volgens de auteur is 
er absoluut preventie, educatie en zorg via eHealth. Ook de koers die 
ingezet wordt wijst in deze richting. 

Van Big Data verwachten de beleidsmakers in de zorg wonderen. 
Inmiddels neemt de omvang van de hoeveelheid data sneller toe 
dan de technische expertise om deze te exploreren. In de zorg lijkt 
bovendien het data volume niet altijd zaligmakend. Patiënten laten 
zich door de variëteiten in ziekteverschijnselen en complicaties 
lastiger over één kam scheren dan bijvoorbeeld consumenten in 
hun koopgedrag. 

We boeken onze vakantie online, een taxi reserveren we met een app 
en geld overmaken gaat eenvoudig met internetbankieren. Digitale 
dienstverlening is overal om ons heen en we maken er volop gebruik 
van. Dat willen we ook in de zorg en zeker ook in de geestelijke 
gezondheidszorg. eHealth raakt steeds meer in zwang. Niet als doel 
op zichzelf, maar zeker wel als eigentijds onderdeel van goede en 
steeds betere zorg. Op maat en letterlijk onder de knop van de 
patiënt.

Een revolutie voltrekt zich binnen de gezondheidszorg. Dankzij 
genomica, genetica en bigdatatechnologie krijgt iedere patiënt 
straks een diagnose en behandeling op maat. Wat is ‘persona-
lized medicine’ precies en welke uitdagingen komen erbij kijken?

 8 ‘Vergoedingensysteem bemoeilijkt eHealth’

 10   Wordt zorgsector overspoeld of verrijkt door Big Data, 

Fast Data en small data?

 30  ‘De digitale revolutie is aangebroken in de GGZ’
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Beelddiagnostiek wordt ook voor kleine partijen op de 
zorgmarkt interessant, nu de apparatuur onder invloed van 
de technologische ontwikkelingen kleiner van afmeting 
wordt. De aanschafprijs van een volledig digitale radio-
logie oplossing blijft echter hoog vanwege de prijs van 
bijkomende componenten als software en services. Agfa 
HealthCare zocht de oplossing in een ’pay per use’ model, 
gebaseerd op beveiligingstechnologie van Wibu-Systems.

Dat zorgverleners soms achterblijven in het investeren in 
nieuwe technologie is niet zo verwonderlijk, gelet op de 
hoge kosten voor infra-
structuur, apparatuur 
en dienstverlening. De 
terugverdientijd is vaak 
te lang in relatie tot de 
meeropbrengst uit een 
efficiëntere manier van 
werken en het verrichten 
van meer behande-
lingen. 

Agfa HealthCare heeft 
voor zijn productlijn van 
systemen voor beeld-
diagnostiek een oplos-
sing bedacht die past in 
de financieringstroom 

van zowel grote als kleine zorginstellingen, met een kleine 
vaste aanbetaling, gevolgd door vaste termijnbedragen, 
gebaseerd op het gebruik. 

De instelling kan dus snel starten met digitalisering van 
de processen op de radiologie afdeling en via een internet 
gebaseerd platform betalen voor het operationele gebruik 
van de systemen.

Kort nieuws

ETZ onderzoekt thuismonitoring voor 
hartpatiënten

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/
Waalwijk start een groot onderzoek naar thuismonitoring 
voor hartpatiënten. Cardiologen van het ziekenhuizen 
stellen dat het niet noodzakelijk is dat hartpatiënten met 
een pacemaker twee keer per jaar de polikliniek bezoeken 
voor een controle-afspraak. 

Het onderzoek moet uitwijzen of de zorg van het zieken-
huis op een veilige wijze naar de thuisomgeving verplaatst 
kan worden. De Europese Unie stelt ruim één miljoen euro 
beschikbaar voor deze vierjarige studie.

Het onderzoek gaat in het najaar van 2016 van start  
en wordt geleid door prof. dr. Jos Widdershoven en  
wetenschappelijk onderzoeker dr. Mirela Habibović. 
“Patiënten met een pacemaker krijgen een kastje mee  
naar huis dat in verbinding staat met de pacemaker. Dit 
kastje stuurt de meetgegevens van de pacemaker door 
naar het ziekenhuis. De ontvangen data worden in ons 
ziekenhuis gecontroleerd en wij nemen direct contact op 
met de patiënt als de meetresultaten daar aanleiding toe 
geven”, legt Widdershoven uit. “Zo voorkomen we dat 
patiënten onnodig het ziekenhuis moeten bezoeken.”

Pay per use model voor 
digitale radiologie voorziening 

Powered by topicus

WAAROM KANTA

• Makkelijk een vraag stellen aan je zorgverlener
• Voorkom onnodig reizen en verlof nemen
• Geen telefoonnummer of e-mailadres nodig
• Controle over eigen privacy 
• WhatsApp mag niet in de zorg, Kanta is hét veilige alternatief

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om contact te hebben met je zorgverlener. Kanta is de beveiligde ‘messenger’ voor je mobiel waarmee je 
vertrouwelijk en snel een vraag kunt stellen of een foto kunt sturen.

CONTACT LEGGEN MET JE ZORGVERLENER
Kanta biedt je de mogelijkheid om zonder gebruik van telefoonnummer of e-mailadres, contact te onderhouden met je 

zorgverlener. Hiervoor hoef je alleen de Kanta-code van je zorgverlener te scannen.  Dit contact kan naderhand permanent 
worden opgeheven.  

MAKKELIJK EN VEILIG IN GEBRUIK
De meeste messengers zijn voor de zorg niet veilig genoeg en voldoen niet aan de Nederlandse wet. Kanta biedt 

een veilig alternatief. Alle berichten worden volledig versleuteld verzonden en opgeslagen. De foto’s blijven 
gescheiden van je privé foto’s. Dit geldt ook voor de foto’s op de mobiel van de zorgverlener.

Kortom, het is veilig én heeft alle gemakken van je oude messenger.

MEER INFORMATIE: KANTA-MESSENGER.NL
Hier vind je ook een gebruikershandleiding en antwoorden op de 
veelgestelde vragen. Contact: kanta@topicus.nl

Kanta is een product van Topicus Zorg, www.topicus.nl
KANTA

Kanta Messenger Public ID

Kanta direct uitproberen op jouw toestel?
www.kanta-messenger.nl/aan-de-slag/

1. Download de Kanta app
2. Open de app en vul je naam in
3. Scan de QR-code van je zorgverlener

Kanta
KANTA
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Mobile Healthcare
DooRpAkkEn
Niet zo vreemd dus dat Drent een groot voorstander is van 

eHealth. En dat geldt ook voor een digitaal patiëntendos-

sier. “Stel, je bent allergisch voor een bepaald medicijn en 

je gaat op vakantie. Dan is het toch wel een prettig idee 

dat een arts in bijvoorbeeld Spanje bij die informatie kan 

en contact kan opnemen met je behandelend arts? Natuur-

lijk: privacy is belangrijk. Maar als je heel ziek bent, zou 

je privacy wel eens je laatste zorg kunnen zijn. Dan wil je 

zo snel mogelijk de juiste behandeling.” De overheid zou 

moeten doorpakken, vindt ze. “Soms moet je een beetje 

voor de troepen uit lopen. In het belang van de patiënten.”

InnoVAtIE App
In Nederland streven we naar meer zeggenschap voor 

patiënten over hun proces van ziekte en herstel. Drent: 

“Veel van onze patiënten zijn relatief jong. Ze zouden 

veel baat kunnen hebben bij een bewegingsprogramma. 

Probleem is: dat lukt vaak niet. Het zijn veelal mensen 

met een drukke baan en kinderen. Daarom heeft de ILD 

care foundation samen met ICT-dienstverlener Sysqa en 

softwareontwikkelaar Mansystems een app ontwikkeld: 

een slim programma om mensen te stimuleren meer te 

bewegen. Het werkt met een device dat hun activiteiten 

monitort en dat communiceert met hun mobiele telefoon. 

De patiënten kunnen hun vorderingen zien en hoe die zich 

verhouden tot de vorderingen van andere patiënten.”

De onderzoekgroep wordt onderverdeeld in twee groepen 

van 75 patiënten. Drent: “De ene groep krijgt een virtuele 

coach, een gespecialiseerde fysiotherapeut, de andere 

groep wordt geadviseerd het zelf te doen. De patiënten 

geven zelf vooraf aan wat ze willen bereiken. Of ze dat 

niveau daadwerkelijk halen, hebben ze voor een groot deel 

zelf in de hand.” Als het systeem werkt, wordt het uitge-

rold naar andere ziektebeelden en andere landen. 

FoRsE bEspARIng
De volgende stap is budget te vinden voor de kosten van 

het onderzoek. Drent: “Ik hoop dat we steun krijgen van 

zorgverzekeraars. Het scheelt nogal of een verzekerde 

drie keer per week naar de fysiotherapeut moet, of dat hij 

kan volstaan met een half uurtje per week contact met een 

coach op afstand. Onze app stimuleert het verbeteren van 

de gezondheid van een grote groep mensen en bespaart 

zorgverzekeraars veel geld.”

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens: het houdt 

de gemoederen onverminderd bezig. Drent: “Mensen zijn 

bang dat hun gegevens op straat komen te liggen. Die zorg 

begrijp ik. Je zult goede waarborgen moeten inbouwen. 

Aan de andere kant: als je ziek bent, wil je dat dokters snel 

de juiste diagnose kunnen stellen. Als dat betekent dat je 

gegevens moeten worden gedeeld met verschillende artsen 

voor advies, in Nederland maar ook daarbuiten: so be it.”

stRUIkElblok
Zorgen om privacy vertragen de transitie naar eHealth. 

Een nog groter struikelblok vormt volgens Drent ons 

vergoedingensysteem. “Wij artsen worden voornamelijk 

betaald voor verrichtingen, bijvoorbeeld een onderzoek. 

Een gesprek is geen verrichting en daar staat nauwelijks 

vergoeding tegenover, terwijl ik na een goed gesprek veel 

gerichter de noodzakelijke onderzoeken kan plannen om 

de juiste behandeling af te stemmen. Ook in de follow-up 

zou meer met de tijd moeten worden meegegaan. Stel, 

ik wil iemand de uitslag van een aanvullend onderzoek 

doorgeven. Dan kan ik dat telefonisch of per e-mail doen, 

maar dan wordt mijn tijd niet vergoed. Laat ik die patiënt 

persoonlijk komen, dan wel. Dat betekent onnodige reistijd 

en onnodige belasting van de polikliniek. Dat is toch niet 

meer van deze tijd?”

sEconD opInIon 
En het kan zoveel efficiënter, vertelt ze. “In Nieuwegein 

werken we met teleconferencing. Teams van andere 

ziekenhuizen presenteren patiënten aan ons expertpanel, 

dat vervolgens adviezen geeft. We fungeren zo als coach 

en stimuleren zo ‘shared care’. Dat werkt prima. De lijnen 

zijn kort, het internationale netwerk is groot. Niet alleen 

vergroten we zo de kennis van onze collega’s in Nederland, 

ook besparen we de patiënt zo een heleboel reistijd.”

Drent houdt zich met name bezig met zeldzame longaan-

doeningen. “De kennis daarvan is maar op een paar 

plaatsen in ons land beschikbaar. Met behulp van eHealth 

kunnen we zorgen dat die kennis op meer plaatsen kan 

worden ingezet en benut.”

Juist bij zeldzame aandoeningen biedt de digitale uitwisse-

ling van patiëntgegevens grote voordelen, aldus Drent. “Er 

zijn longaandoeningen waarvan we in Nederland minder 

dan honderd patiënten hebben. Met zo’n kleine populatie 

bouw je amper kennis op. Maar door de gegevens van 

patiënten wereldwijd te bundelen en te analyseren, neemt 

het inzicht sterk toe.”

pRoF. DR. MARjolEIn DREnt: 

‘ Vergoedingensysteem 
bemoeilijkt eHealth’

Dat elektronica en digitale uitwisseling van gegevens de kwaliteit van de 
zorg vergroten, staat buiten kijf. toch worden nieuwe toepassingen maar 
mondjesmaat doorgevoerd. Een belangrijke oorzaak is volgens Marjolein 
Drent, longarts werkzaam in het IlD Expertisecentrum van het st. Antonius 
Ziekenhuis locatie nieuwegein, het huidige vergoedingensysteem.  
“We moeten af van een vergoeding per verrichting.”

professor Marjolein Drent
Longarts Marjolein Drent is gespecialiseerd in inter-
stitiële longziekten (ILD): relatief weinig voorkomende 
longaandoeningen die worden veroorzaakt door 
prikkels van buitenaf (luchtverontreiniging, gevaarlijke 
stoffen, bestrijdingsmiddelen) of van binnenuit, via 
de bloedbaan, bijvoorbeeld door medicijnen. Drent is 
verbonden aan het ILD Expertisecentrum van het St. 
Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein. Daarnaast is 
ze hoogleraar ILD aan de universiteit van Maastricht en 
voorzitter van de ILD care foundation (www.ildcare.nl).

Mobile Healthcare
Dat mobile healthcare een verrijking kan zijn voor de 
kwaliteit van zorg én economische kansen biedt, staat 
als een paal boven water. Benieuwd naar de laatste 
inzichten? Bezoek dan het Mobile Healthcare Congres 
op 6 oktober 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht. Een 
van de sprekers is professor Marjolein Drent. Ze zal 
laten zien dat je met nieuwe technologieën enorme 
stappen vooruit kunt zetten. Kijk voor meer  
informatie op: www.mobilehealthcare.nl.
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Big Data

Van big Data verwachten de beleidsmakers in de 
zorg wonderen. Inmiddels neemt de omvang van 
de hoeveelheid data sneller toe dan de technische 
expertise om deze te exploreren. In de zorg lijkt 
bovendien het data volume niet altijd zaligmakend. 
patiënten laten zich door de variëteiten in ziekte-
verschijnselen en complicaties lastiger over één 
kam scheren dan bijvoorbeeld consumenten in hun 
koopgedrag. bij het speuren naar ’small data’ in 
de uitdijende databerg, maakt de zorgprofessional 
kennis met het fenomeen Fast Data, gegenereerd via 
een veelvoud van op internet aangesloten apparaten. 

Al geruime tijd drukt de computerindustrie de capaci-

teit van data opslag uit in terabytes (10 met 12 nullen). 

IT-gigant Cisco voorspelt dat we dit jaar uitkomen op 1,3 

zettabytes aan data die zich over het internet wereld-

wijd verspreiden. Een zettabyte is een 10 met 21 nullen 

erachter. Binnen afzienbare tijd groeien we naar yotta-

bytes, oftewel een 10 met 24 nullen erachter. Die hoeveel-

heid data moeten we wel ergens kunnen opslaan en 

binnen een acceptabele tijd analyseren. Weliswaar komen 

er dagelijks nieuwe tools bij waarmee dat zou moeten 

kunnen, maar het vergt tijd om die tools te evalueren en 

te bekijken of ze in de praktijk toepasbaar zijn. Bovendien 

gaat het data-wetenschappers in de zorg veelal meer om 

het speuren naar small data, oftewel de gemeenschappe-

lijke kenmerken van patiëntgroepen met verder volstrekt 

individueel afwijkende typeringen. 

En onder invloed van alweer een nieuwe hype, het Internet 

of Things (IoT) openbaart zich wederom een ander 

fenomeen: Fast Data. Rick van der Lans, al jaren een inter-

nationaal vermaard spreker op het gebied van database- en 

data analyse technologie, citeert een woordvoerder van 

Van der Lans signaleert de opkomst van een geheel nieuwe 

generatie zogeheten NONSQL databaseproducten, gemaakt 

voor snelheid en schaalbaarheid. Bekende namen zijn 

Hadoop, MongoDB, Redis, Cassandra, Hazelcast, LevelDB, 

CoucheDB, Riak en Google BigTable. In de categorie 

gereedschappen voor het doorvoeren van data (strea-

ming) treffen we namen aan als Apache Kafka (LinkedIn), 

Confluent, Apache Storm (Twitter) en RabitMQ. Die snelle 

datastroom laat zich vervolgens analyseren via SQLStream, 

StreamBase en Cisco Parstream en CSA. Voor het monitoren 

en bijsturen van de stroom lenen zich producten als 

Apache NFI en HartonWorks DataFlow (een Apache NFI ++ 

variant gemaakt voor de NSA). Hoewel al deze betrekkelijk 

nieuwe technologie is gericht op de snelle verwerking van 

enorme hoeveelheden data, zijn ze geënt op één specifieke 

toepassing. Voorts bespeurt Van der Lans dat veel van de 

innoverende softwareproducten zich alleen via ambach-

telijke programmeeromgevingen (bijvoorbeeld Java) laten 

integreren met bestaande systemen, waardoor op den duur 

een onderhoudsprobleem dreigt.

Big Data in de zorgsector bestaat voor een deel uit 

gestructureerde data, voornamelijk opgeslagen in EPD’s. 

Sensordata is in principe gestructureerd, maar kent geen 

metadata voor het versnellen van het zoekproces. Ook 

bestaat er nog geen echte industrie standaard voor data 

uitwisseling protocollen. In de praktijk komen nu MQTT, 

HiveMQ, Active MQ, JMS, Paho en Java veelvuldig voor. 

Een nog veel groter deel van de ongestructureerde data in 

Teradata, leverancier van BI-oplossingen: “de sensoren in 

een nieuwe straalmotor van een Boeing vliegtuig genereren 

per 30 minuten 10 terabytes aan data.” Volgens Van der 

Lans leggen veel ondernemingen dat nu bedrijfsbreed nog 

niet eens per jaar vast. Door het explosief groeiende aantal 

apparaten rechtstreeks aangesloten op het internet komt 

er dus meer informatie bij, terwijl vanwege het ’mission 

critical’ karakter ’realtime’ operationele analyse wenselijk 

is. Met de belofte van eHealth applicaties met meting en 

bewaking van patiënten via ’wearables’, ’smart patches’  

en zelfmeting via apps op smartphones, zien ook de 

IT-specialisten in de zorgsector zich geplaatst voor een 

vloedgolf van Fast Data die direct om analyse vragen.  

De kwaliteit van de operationele besluitvorming van  

behandelaars is ermee gediend.

kopIEERpRocEssEn VAn DAtA VERloopt tE tRAAg 
De bestaande data silo’s in het applicatielandschap van 

zorginstellingen waren al niet echt toegesneden op het 

adequaat herbergen van Big Data, laat staan dat ze zich 

lenen voor het opvangen van Fast Data. ”Voor Big Data 

moeten IT-systemen een grotere werkbelasting aankunnen 

om grote volumes data op te slaan en te analyseren”, aldus 

Van der Lans. ”Dat impliceert snelle geheugens met snelle 

doorlooptijden van data (latency). De systeemarchitectuur 

is meer toegesneden op analytische toepassingen dan op 

transactieverwerking. Bij Fast Data is ’high data latency’ 

niet relevant vanwege de vele extra stappen voor nieuwe 

analysevormen die ’on the fly’ tijdens het ’streaming’ 

proces worden uitgevoerd. Maar snelheid tijdens het totale 

verwerkingstraject speelt natuurlijk wel een rol, waardoor 

de gangbare, veelal batch georiënteerde processen van 

het kopiëren van data vanuit de transactieverwerking naar 

data warehouses te traag verlopen. Analyse moet direct op 

de operationele data kunnen plaatsvinden.”

 

de zorg bestaat uit vrije tekst of beeldmateriaal. Ontslag-

brieven; diagnoseverslagen; verpleegkundige logboeken: 

lappen tekst zijn handmatig ingetikt door artsen en 

verpleegkundigen. Ze zijn niet gecodeerd, dus vinden we 

de content niet terug in DBC’s of in de EPD’s. Vast staat dat 

er veel informatie in zit die bij het maken van analyses en 

prognoses van grote waarde kunnen zijn.

bIg DAtA tIjDEns HIMss eHEAltH
Tijdens de afgelopen HiMSS eHealth bijeenkomst in  

Amsterdam was er slechts één sessie gewijd aan het 

thema Big Data. In een meer dan goed gevulde zaal van  

de Beurs van Berlage passeerden drie presentaties de 

revue met als gespreksleider Robert Verhei, programma-

leider bij het Nederlandse instituut voor onderzoek van 

de gezondheidszorg (NIVEL). De eerste spreker, Jeremy 

Theal, arts en tevens Chief Medical Information Officer van 

North York General ziekenhuis in het Canadese Toronto, 

deed in een rap tempo verslag van een omvangrijk eCare 

project met een tweeledig doel: het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorgverlening en de veiligheid van de 

patiënten; invoeren van systemen voor betere besluitvor-

ming zowel op klinisch niveau als in de bedrijfsvoering. 

Het implementatietraject omvatte een geavanceerde, alle 

zorgdisciplines omvattende EPD. Vanaf de aanvang stond 

de integratie van alle subsystemen in het ziekenhuis met 

3 locaties centraal, maar ook met systemen van andere 

zorgverleners in de regio en met die van de betrokken 

overheidsinstanties. 

Wordt zorgsector overspoeld 
of verrijkt door Big Data, Fast 
Data en small data? 
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Door de grootschalige opzet en de sterke betrokkenheid 

van de zorgprofessionals kreeg het project al direct een Big 

Data karakter. Theal’s presentatie vermeldde als belang-

rijkste conclusie dat 76% van de gerealiseerde besparingen 

in het ziekenhuis hun oorsprong vinden in betere klinische 

besluitvorming. Ze zijn dus niet het gevolg van efficiency 

verbeteringen door automatisering. Ronduit indrukwekkend 

zijn de in 4 jaar tijd gerealiseerde verbeteringen bij het 

voorschrijven van bijvoorbeeld medicaties of het aanvragen 

van diagnose onderzoeken bij laboratoria en radiologie. De 

kosten (Capex + Opex) voor het eCare project, uitgesmeerd 

over 8 jaar bedragen ruim 24 miljoen dollar. Volgens Jeremy 

Theal een schijntje nu dokters door betere beslissingen in 

staat zijn om jaarlijks 31 levens van patiënten met longont-

steking en COPD verschijnselen te redden.

Het maken van een kwaliteitslag door het analyseren van 

de enorme hoeveelheid voorhanden klinische data stond 

ook centraal bij het IT-project, uitgevoerd bij Humanitas 

Research Hospital in Milaan. Elena Sini is daar CIO. Zij wist 

haar gehoor te boeien met een betoog over een meerjaren 

project, gericht op het registreren van de prestaties van de 

2.300 behandelaars van het ziekenhuis, dat jaarlijks bijna 

2,5 miljoen patiënten behandelt via opnames of via de 

poliklinieken. De zorginstelling beschikt over 4 kenniscentra 

die willen uitblinken op het gebied van kankerbehande-

lingen, bestrijding van hart- en vaatziekten, orthopedische 

ingrepen en behandeling van neurologische aandoeningen.

Door invoering van een overkoepelend EPD kon het 

ziekenhuis de silo georiënteerde data opslag per afdeling 

vervangen door een patiënt gerichte IT-architectuur. Alle 

content die te maken had met patiënten kwam terecht in 

één klinisch data platform. De informatie daaruit, afgezet 

tegen prestatie indicatoren (KPI’s), leveren een prestatie 

overzicht voor de individuele zorgprofessionals, voor de 

afzonderlijke medische afdelingen en voor de verschil-

lende behandeltrajecten. In de Milanese zorginstelling 

zijn algoritmen ontwikkeld om met behulp van de score-

card resultaten de operationele processen te optimali-

seren. Daardoor zijn bijvoorbeeld vertragende factoren 

bij de spoedhulp weg te nemen en is sneller te reageren 

op een plotseling verminderende gezondheidstoestand 

van patiënten. Door een optimaal gebruik van medische 

instrumenten en andere voorzieningen zijn tevens de 

kosten verminderd. Ook voor het voorkomen van sepsis 

zijn algoritmen ontwikkeld, waardoor de kans op bloed-

vergiftiging in het ziekenhuis bij een groep risicovolle 

patiënten zich voortijdig in kaart laat brengen. Voor het 

analyseren van ongestructureerde data en dan vooral de 

vrije tekst in de verslagen van artsen, zoeken Elina Sini en 

haar medewerkers nog naar de juiste oplossing.

Ze werd op haar wenken bediend in de presentatie van de 

laatste spreker, Dirk Van Hyfte, adviseur medische infor-

matica bij InterSystems. Dirk is geestelijk vader van het 

softwareproduct iKnow, waarmee woorden of zinsdelen 

met een voorspellende waarde zijn te halen uit vrije tekst, 

zoals in de verslagen van artsen. Het product is in gebruik 

bij een ziekenhuis aan de Amerikaanse Westkust, waar 

men zich eveneens boog over het ontstaan van sepsis bij 

patiënten tijdens de opname. Terwijl de informatie in het 

EPD slechts sporadisch voorzag in duidelijke hints over 

sepsis risico’s, gaf de analyse van iKnow op de vrije tekst 

van de klinische notities juist heel veel aanwijzingen.

iKnow werkt volgens een bottom-up benadering die de 

tekst eerst in zinnen opdeelt en van daaruit betekenisvolle 

woorden of woordgroepen herkent en de relatie tussen 

deze woordgroepen. In traditionele vormen van tekst- 

analyse wordt uitgegaan van vooraf opgestelde woorden-

boeken of ontologiën. Het zoekproces is louter kwanti-

tatief en gaat voorbij aan het feit dat bijvoorbeeld in het 

medische domein woorden een geheel andere betekenis 

kunnen hebben in een andere context. Van Hyfte is zelf 

psychiater en praat dan ook graag over de geslaagde proef 

bij de Nederlandse GGZ instelling Parnassia, waar iKnow is 

gebruikt om uit de tekstverslagen van verpleegkundigen 

en psychiaters vast te stellen of patiënten op korte termijn 

in een fase komen die isolatie noodzakelijk maakt. Tijdig 

ingrijpen en het aanpassen van de therapeutische behan-

deling voorkomt dat. Inmiddels wordt de InterSystems 

software bij diverse Nederlands ziekenhuizen operationeel 

gebruikt in diensten van de Praktijk Index uit Bilthoven.

Frans van der Geest is journalist

Multimodel dataplatform
‘Database Guru’ Rick van der Lans is zeer gecharmeerd  
van de methodologie achter iKnow. Hij schreef er in 
2013 een ’whitepaper’ over onder de titel ‘Extending 
Business Intelligence with Text Exploration Technology’. 
Volgens Van der Lans laat deze software voor analyse 
van ongestructureerde data zich uitstekend combineren 
met rapportage tools voor gestructureerde gegevens, 
waaronder DeepSee, Intersystems eigen product voor 
’realtime business intelligence’ direct op operationele data.  
In die sfeer levert de firma ook de multimodel dataplatform 
Caché. Dat biedt ruimte aan bijna alle vormen van data van 
bijvoorbeeld het in de internetwereld populaire formaat 
XML en JSON. Maar ook het traditionele SQL wordt onder-
steund, evenals foto’s, video, audio, X-rays, clickstream 
en smartmeter data, grafische beelden, Doppler radar-
beelden en sensorsignalen. Caché is het Franse woord 
voor verscholen. We vinden het product dan ook veelvuldig 
terug als ’embedded’ database in diverse zorg applicaties,  
waaronder Epic en Labosys van Philips.

eHealth wordt vaak gezien als ‘de heilige graal’  
van de gezondheidszorg en wordt inmiddels door 
verscheidene partijen aangeboden. In de praktijk 
blijkt echter dat het gebruik achter blijft. eHealth 
aanbieder therapieland is hierop een uitzondering 
en dat heeft een reden: therapieland heeft thera-
pietrouw als speerpunt. Zij zetten de cliënt centraal, 
waardoor modules goed aansluiten bij hun wensen 
en behoeften.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en beleidsmakers moedigen eHealth aan. Ook zorgver-

zekeraars stimuleren de inzet van eHealth. Dit heeft als 

gevolg dat meer dan de helft van de GGZ-behandelaren 

over een licentie voor een behandelplatform beschikken. 

Desondanks komt minder dan 1 op de 10 cliënten in aanra-

king met eHealth. Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/

Partners. Nederland is koploper op het gebied van eHealth. 

Therapieland biedt eHealth aan in de GGZ en de huisart-

senzorg, waar het momenteel marktleider is. Therapieland 

is overtuigd van de meerwaarde van eHealth en merkt dat 

therapietrouw leidt tot therapiesucces. De therapietrouw 

bij Therapieland is hoog en de reden hiervan is dat zij zich 

onderscheidt van andere eHealth aanbieders, vertelt Jarno 

Meijer, directeur van Therapieland.

“eHealth moet inspirerend en gebruiksvriendelijk zijn. 

Daarom heeft onze online omgeving een social media-

achtige look-and-feel. Ook maken we gebruik van video-

therapeuten in plaats van lange stukken tekst, er worden 

animaties ingezet om complexe mentale processen uit 

te leggen en er worden heldere infographics gebruikt. 

Cliënten kunnen op deze manier op een laagdrempelige en 

leuke manier, in een veilige omgeving, met hun klachten 

aan de slag.” 

Daarnaast krijgen cliënten de mogelijkheid om hun sociale 

omgeving bij de behandeling te betrekken. Familie, partner 

of vrienden krijgen op deze manier een goed beeld van de 

klachten van hun naasten en krijgen tevens handvatten hoe 

het beste om te gaan met de problematiek.

EntHoUsIAstE bEHAnDElAREn
Steeds meer instellingen maken gebruik van eHealth, 

maar in de praktijk blijkt dat na verloop van tijd het 

enthousiasme onder de behandelaren afneemt. Dit komt 

omdat aanbieders worstelen met het op de juiste manier 

implementeren van eHealth. Therapieland speelt hierop 

in door implementatietrainingen op maat te verzorgen. 

De zelf ontwikkelde trainingen zijn een combinatie van 

het aanleren van vaardigheden en het inspelen op speci-

fieke problemen die behandelaren ondervinden. Door het 

leveren van de deze trainingen merkt Therapieland een 

toename in het gebruik. 

Behandelaren zetten gemiddeld tussen de 45 en 70 

trajecten per jaar in. Jarno Meijer vult aan: “Ik merk dat 

wanneer behandelaren zelf niet enthousiast zijn, de 

therapietrouw bij cliënten ook laag is. Het is belangrijk 

dat behandelaren hun enthousiasme kunnen overbrengen 

op hun cliënten. Therapieland is ervan overtuigd dat de 

eerder genoemde elementen, samen met de trainingen, 

zorgen voor een hogere therapietrouw.”

Therapieland ontwikkelt sinds 2012 eHealth met een team 

van psychologen en experts uit de praktijk. Dagelijks 

maken honderden psychologen, huisartsen en POH’s 

gebruik van Therapieland, waarvan uiteindelijk duizenden 

cliënten de vruchten plukken. Therapieland wordt enorm 

gewaardeerd door haar gebruikers. Uit een recent klantte-

vredenheidsonderzoek komt naar voren dat Therapieland 

maar liefst een 8.1 scoort.

eHealth

Therapieland: therapietrouw 
als speerpunt

jarno Meijer
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Privacy

privacybescherming is een zeer actuele kwestie. Dat 
blijkt wel uit de onrust over de recente meldplicht 
voor datalekken, gekoppeld aan een exponentieel 
gestegen boete wanneer een lek niet tijdig gemeld 
wordt. Dat privacy in de zorg tegenwoordig zo 
gevoelig ligt, komt met name doordat zorginstel-
lingen anno 2016 anders omgaan met patiëntgege-
vens dan vroeger. 

Laten we ter illustratie even terugdenken aan de tijd vóór 

het computertijdperk. De arts beheerde het dossier van zijn 

patiënten: papieren mappen die in een kast in de praktijk 

werden opgeslagen. De personen die er fysiek bij konden, 

waren de enigen die toegang hadden tot deze dossiers. 

De komst van de computer bracht innovatie in de zorgsector 

op gang - zo maakte de archiefkast in de praktijk plaats 

voor digitale dossiers. Ondertussen bestaan er diverse 

oplossingen waarmee het gehele patiëntendossier met één 

druk op de knop opgehaald kan worden. Dit voorkomt 

dubbel werk voor zorginstellingen doordat medische infor-

matie centraal op één plek wordt opgeslagen, en zorgt er 

daarmee voor dat patiënten beter en sneller te helpen zijn. 

Een nadeel: de gegevens zijn hierdoor wellicht voor meer 

medewerkers toegankelijk dan nodig. 

De laatste jaren wordt er flink gesnoeid in zorgbudgetten. 

Om kosten te besparen zijn zorgverleners intensiever 

gaan samenwerken, ziekenhuizen zich gaan specialiseren, 

en zijn verschillende zorginstellingen gefuseerd voor 

een betere zorgdekking in een regio. Daarnaast beginnen 

zorgverzekeraars zorg steeds meer te sturen, waardoor 

de patiënt niet altijd meer bij hetzelfde ziekenhuis 

terechtkan. 

Door deze ontwikkelingen moeten artsen toegang krijgen 

tot de gegevens van nieuwe patiënten. Die gegevens staan 

opgeslagen op een andere locatie, en misschien zelfs wel 

in een ander systeem. Zo raken medische dossiers versnip-

perd over diverse zorgverleners, instellingen en informa-

tiesystemen. Dat roept niet alleen technische, maar ook 

ethische vragen op - het gaat immers om privacygevoelige 

medische informatie. Wie bepaalt wie welke informatie 

mag opvragen? Wie garandeert dat informatie veilig wordt 

uitgewisseld? En, wat wordt er met die informatie gedaan? 

Kortom: een spanningsveld.

Als leverancier van oplossingen die het uitwisselen van 

zorginformatie tussen zorgverleners mogelijk maakt, heeft 

Forcare hier dagelijks mee te maken. Naast alles wat er op 

technisch gebied mogelijk is voor wat betreft toeganke-

lijkheid van patiëntendossiers, is de rol van het ethische 

aspect wellicht nog groter. Forcare vat het spanningsveld 

bij het ontwikkelen en uitrollen van zijn oplossingen 

samen in vier vragen. 

• Wie wil mijn medische informatie inzien?

De eerste stap in de beslissing over toegang tot medische 

informatie is erachter komen wie er precies om toegang 

vraagt. Dit gaat dus om authenticatie in informatiesys-

temen: het eenduidig vaststellen van de elektronische 

identiteit van de ingelogde gebruiker. Hiervoor bestaan 

diverse authenticatiemogelijkheden, zoals LDAP, Windows 

Authenticatie en SSO. De producten van Forcare maken 

hierbij gebruik van een aantal relevante Integrating the 

Healthcare Enterprise-profielen (IHE): Enterprise User 

Authentication, Cross-enterprise User Assertion en Health-

care Provider Directory. Deze profielen leggen vast hoe 

authenticatie-informatie kan worden uitgewisseld. 

• Is die persoon daartoe wel bevoegd?

Hoe wordt authenticatie-informatie gebruikt om te bepalen 

wat een gebruiker mag? Dit gaat over autorisatie van de 

gebruiker. Autorisatie is het toepassen van een afspraak of 

beleid, bijvoorbeeld het beleid dat een arts alleen toegang 

heeft tot het medische dossier van patiënten die hij behan-

delt. Autorisatie wordt vaak als onderdeel van toegangs-

controle gezien. Als er geen sprake is van een behan-

delrelatie moet toegang tot dossiers van deze patiënten 

geweigerd worden. Forcare biedt in zijn softwareproducten 

daarom de mogelijkheid om autorisatieregels te definiëren, 

zowel voor personen als systemen. Denk aan een autorisa-

tieregel als ‘Elke gebruiker met een geregistreerde rol van 

arts mag medische documenten inzien van het ziekenhuis 

waar hij werkt; voor alle andere documenten is toestem-

ming van de patiënt nodig’.

In de praktijk lossen veel informatiesystemen toegangs-

controle op hun eigen manier op. Om standaardisatie 

mogelijk te maken biedt Forcare daarom de mogelijkheid 

om centraal een toegangscontrolebeleid af te dwingen. Zo 

kan op één plek vastgelegd worden wie welke informatie 

mag inzien. Met uitgebreide ‘audit logging’-mogelijkheden 

is altijd vast te stellen wie op welk moment, vanaf welk 

systeem, toegang had tot patiëntinformatie. 

•  Gebeurt het uitwisselen van medische informatie wel op 

een veilige manier?

Voor het veilig elektronisch uitwisselen van informatie 

tussen systemen bestaat een aantal standaardtechnieken, 

zoals Transport Layer Security (TLS). Net als bij de eerste 

vraag, biedt ook hier IHE een uitkomst: zo dwingt Forcare 

tweezijdige systeemauthenticatie af op basis van het Audit 

Trail & Node Authenticaton-profiel (ATNA). Dat houdt in dat 

twee systemen die informatie uitwisselen, elkaar moeten 

vertrouwen op basis van vooraf overeengekomen bevei-

ligingscertificaten. De informatie wordt pas (versleuteld) 

uitgewisseld wanneer beide systemen elkaars certificaat 

accepteren. Verder worden alle handelingen vastgelegd in 

een gestandaardiseerd logboek (‘gelogd’), zodat achteraf is 

vast te stellen wie welke informatie heeft opgevraagd. 

•  Heb ik als patiënt nog wat te zeggen over wie wel en niet 

bij mijn medische informatie kan?

De basis van patiënttoestemming, ook wel ‘patient 

consent’, is dat dit kan worden vastgelegd en gebruikt 

om te bepalen wie geautoriseerd wordt om het medische 

dossier in te zien. Ook hier heeft IHE een oplossing: het 

Basic Patient Privacy Consent-profiel (BPPC) maakt het 

mogelijk de aan de patiënt gevraagde toestemming elektro-

nisch vast te leggen. Het ‘consent document’ dat hierdoor 

ontstaat, is te gebruiken in de eerder genoemde autorisa-

tieregels. Zo is toestemming van de patiënt mee te wegen 

in de beslissing of een arts al dan niet toegang heeft tot 

het dossier. 

Het is hierbij wel belangrijk om te realiseren dat er een 

protocol moet worden ingevoerd waarbij de toestemmings-

vraag aan de patiënt gesteld wordt, voordat toestemming 

kan worden vastgelegd - bijvoorbeeld in een gesprek met 

de arts, of tijdens het inschrijven van de patiënt. Hiervoor 

zal elke zorginstelling zijn eigen beleid moeten opstellen.

Bovenstaande vragen bespreken een aantal aspecten die 

een essentiële rol spelen bij de bescherming van priva-

cygevoelige medische patiëntinformatie. Het is daarbij 

belangrijk om te beseffen dat deze aspecten moeten 

worden vertaald in technische en niet-technische maatre-

gelen die onderling samenhangen. Daarom maken de 

producten van Forcare gebruik van Integrating the Health-

care Enterprise-profielen die deze standaarden definiëren. 

Want wanneer systemen in de keten zich niet aan (inter-

nationale) standaarden houden, is afstemming vrijwel 

onmogelijk. En elke zwakke schakel in de uitwisselings-

keten van medische informatie kan een gevaar zijn voor de 

bescherming van de privacy.

Andries Hamster is Founder en Vice-President bij Forcare 

Privacybescherming en uitwisseling 

van medische informatie - een 

spanningsveld?

Andries Hamster
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Gepersonaliseerde medicatie

Met personalized medicine of gepersonaliseerde medicatie 

sluiten medische behandelingen beter aan op het individu. 

Nieuwe technologie maakt die persoonlijke benadering 

mogelijk. Een voorbeeld: bij traditionele geneeskunde 

krijgt een patiënt na een hartaanval standaarddoseringen  

medicijnen beïnvloeden. Deze informatie helpt artsen om 

exact de juiste dosis voor te schrijven aan een patiënt. 

Dit principe geldt niet alleen op individueel niveau. De 

data van grote groepen patiënten kunnen worden onder-

verdeeld in kleinere groepen op basis van bijvoorbeeld 

hun genetische eigenschappen, leeftijd en gewoontes. Als 

een arts realtime toegang tot deze gegevens heeft, kan 

hij of zij heel gemakkelijk een effectief behandeltraject 

opstellen dat past bij de patiënt. De arts ziet immers in 

een oogopslag welke behandelingen 500 vergelijkbare 

patiënten hebben gekregen en welke daarvan het beste 

aansloegen. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe 

beter de behandeling en hoe groter de kans dat de patiënt 

herstelt. Zo redt personalized medicine levens.

gEEn scIEncEFIctIon
Personalized medicine verovert momenteel de gezond-

heidszorg. Uit onderzoek onder 120 medewerkers van 

ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en onderzoeks-

instellingen in Europa en Noord-Amerika blijkt dat het bij 

ruim twee derde van de organisaties nu al een meetbaar 

effect heeft op de resultaten van de patiëntenzorg. De 

programma’s voor gepersonaliseerde medicatie richten 

zich onder meer op de behandeling van diabetes, veelvoor-

komende kankervormen en neurologische aandoeningen. 

Ook wordt de methode steeds vaker ingezet voor de strijd 

tegen zeldzame ziektes, die relatief veel levens eisen.

De voordelen van personalized medicine beperken zich 

niet tot het welzijn van patiënten. Het kan organisaties ook 

helpen bij het verhogen van de efficiëntie en het realiseren 

van kostenbesparingen. De one-size-fits-all-benadering 

leidt nu namelijk nog tot enorme verspilling. Zo krijgen 

Amerikaanse kankerpatiënten vaak te veel medicijnen, 

waardoor ze de rest moeten weggooien. Deze inefficiënte 

aanpak kost Amerikaanse verzekeraars jaarlijks miljarden. 

Hoewel dit probleem in Europa minder groot is, valt ook 

hier nog winst te behalen. Als behandelingen beter worden 

afgestemd op het individu, scheelt dat voor alle betrok-

kenen tijd, geld en energie. 

UItDAgIngEn
Gepersonaliseerde medicatie brengt wel nieuwe uitda-

gingen met zich mee. Privacy is er daar duidelijk een van. 

Medische data zijn zeer privacygevoelig. Het onderzoek 

laat zien dat bijna twee derde van de organisaties het 

eigen privacybeleid daarom al heeft aangepast. Zes op 

de tien respondenten geeft aan dat de security is aange-

scherpt om deze data te beschermen. Veel organisaties 

realiseren zich echter dat ze de privacy van patiënten niet 

kunnen garanderen. Slechts drie op de tien onderzochten 

stelt dat de identiteit van patiënten bij personalized trials 

of behandelingen gewaarborgd is. En minder dan een 

derde kan volledig transparant zijn over de privacyrisico’s.

van diverse medicijnen toegediend. Maar niet ieder 

lichaam reageert hetzelfde op medicatie en de meest 

effectieve dosis verschilt per persoon. Door middel van 

farmacogenetisch onderzoek kan worden vastgesteld hoe 

iemands genen de reactie van hun lichaam op bepaalde 

Ook de uitwisseling van data is een uitdaging. Personalized  

medicine werkt alleen als er data van genoeg patiënten  

beschikbaar zijn. Zelfs met de data van 100.000 mensen 

kun je weinig zinnigs zeggen over een specifieke 

gen-mutatie. Om echt grote stappen te zetten in bijvoor-

beeld de strijd tegen kanker, moeten organisaties de 

handen ineenslaan. 

Regelmatig blijkt echter dat onderzoeksinstellingen hun 

data niet willen delen, of slechts een deel ervan. Geperso-

naliseerde medicatie roept ook vragen op over de rol van 

de patiënt. Hoe vaak moet iemand toestemming geven 

voor het gebruik van zijn of haar data? Is één keer genoeg? 

En hoe zit het met de wet- en regelgeving?

systEMEn En It-tAlEnt
Dan is er nog het technologische aspect. Het verzamelen, 

opslaan en analyseren van al die medische data betekent 

dat bestaande systemen niet meer voldoen. Het systeem 

voor elektronische patiëntendossiers werkt bijvoorbeeld 

niet goed met het systeem dat genetische informatie 

bevat. Daarnaast komt het voor dat organisaties niet het 

maximale uit hun data halen, omdat de juiste analyse-

tools ontbreken. Het financiële aspect speelt daarin mee. 

Innovaties in personalized medicine zijn duur. Zo kunnen 

applicaties met kunstmatige intelligentie ervoor zorgen 

dat de analyse van grote hoeveelheden data veel sneller 

gaat, maar ze vergen ook een forse investering. 

Ten slotte is het voor het succes van gepersonaliseerde 

medicatie binnen een organisatie cruciaal dat deze 

beschikt over voldoende IT-talent. Dit is niet vanzelf-

sprekend, blijkt uit het onderzoek. Zo zegt slechts een 

derde van de respondenten dat hun organisatie al genoeg 

programmeurs in huis heeft. Ruim vier op de tien geeft 

aan dat er genoeg data-analisten aanwezig zijn. Kortom, er 

zijn nog aardig wat vacatures op te vullen. Voor de grote, 

toonaangevende organisaties met een goede reputatie is 

het misschien niet moeilijk om de beste experts aan te 

trekken. Maar voor de rest kan het vinden van geschikt 

IT-personeel een grote uitdaging worden. 

Bovenstaande uitdagingen doen overigens niet af aan de 

enorme potentie van personalized medicine. De patiënt 

komt centraal te staan, krijgt meer invloed op het behan-

deltraject en maakt uiteindelijk een betere kans om 

ernstige ziektes te overleven. De onderzoeksresultaten 

wijzen erop dat Europa het voortouw heeft genomen in 

deze veelbelovende transformatie van de gezondheids-

zorg. Daar mogen we trots op zijn. Maar willen we als 

mensheid echt de vruchten van personalized medicine 

plukken, dan is er ook hier werk aan de winkel.

Peter van Langeveld is Account Executive Healthcare bij SAP 

Nederland

Personalized medicine: 
de toekomst van de 
gezondheidszorg

Een revolutie voltrekt zich binnen de gezondheidszorg. Dankzij genomica, 
genetica en bigdatatechnologie krijgt iedere patiënt straks een diagnose 
en behandeling op maat. Wat is ‘personalized medicine’ precies en welke 
uitdagingen komen erbij kijken?
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Beeldzorg

Naast zorg op afstand, kunnen cliënten de applicatie leren 

gebruiken via schermsturing & -overname. Neem ze stap 

voor stap ‘virtueel’ bij de hand. Dit vergroot de acceptatie 

en het plezier in het gebruik wat bijdraagt aan zelfred-

zaamheid en kostenefficiëntie. Met de centrale agenda 

kan de zorgdriehoek kostenefficiënt samenwerken via 

gecoördineerde planning, dagstructuur, medicatiecontrole, 

reminders, enzovoort. 

Mieke Draijer, directeur Medische Zaken zorggroep Alliade:

“We hebben onderzoek gedaan naar het meest passende 

systeem. Daarin hebben we de cliënten nauw betrokken. 

Prachtig vonden ze dat. Uiteindelijk is Mobiléa door hen 

als meest plezierige systeem gekozen. Met dit systeem 

willen we bij Alliade doorontwikkelen naar een situatie 

waarbij jong en oud zich maximaal ondersteund voelen, 

zonder dat zij zich daarbij aangetast voelen in hun privacy. 

Contact wanneer de cliënt dat wil en nodig heeft. Onderling 

contact om eenzaamheid te voorkomen. Toezicht en inter-

ventie mogelijkheden om de veiligheid zoveel mogelijk te 

garanderen. Veiligheid en eenzaamheid, de belangrijkste 

zorgvragen van de toekomst. Op afstand geregeld met 

minimale zorginzet en maximaal resultaat, helemaal op 

maat.” Alliade is een zorggroep met verschillende dochters 

waarin zeer uiteenlopende zorg verleend wordt. Al deze 

zorgvormen hebben een ding gemeen: er is sprake van 

verregaande extramuralisatie en zorg op afstand krijgt een 

steeds belangrijker plaats. 

Jan Stuve, directeur/bestuurder Connecting Hands:

“Naast de beeldbelfunctie is schermsturing en scherm-

overname ontwikkeld. Hierdoor kan een hulpverlener 

de cliënt op afstand ondersteunen. Zoals bij het zoeken 

van informatie op internet. Zo draagt Mobiléa bij aan het 

vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Deze kan 

zelf een digitale omgeving creëren en aangeven waar hij/

zij behoefte aan heeft. Wij zijn er, in de nabijheid, maar ook 

veilig met Mobiléa op afstand.” Connecting Hands biedt GGZ 

zorg, zoals ambulante hulpverlening en begeleid wonen aan 

mensen met psychische problemen en/of een verstandelijke 

beperking, zaterdagopvang en eerstelijns behandeling. 

Steffi Schijveschuurder, directeur Steffies Particuliere Zorg 

(SPZ):

“SPZ heeft als visie, zoveel mogelijk zorg uit één hand te 

verlenen. Het Total Care System. De mogelijkheden van 

Mobiléa, beeldbellen en schermsturing, waarbij de cliënt in 

het gebruik getraind wordt en het inrichten op de wensen 

van de cliënt, passen uitstekend bij onze visie en manier 

van zorgverlening. Zorgmomenten kunnen effectiever 

ingezet worden en cliënten blijven alle noodzakelijke zorg 

en aandacht krijgen.”

SPZ is een thuiszorgorganisatie die staat voor Samen- 

werkend Professioneel en Zorgzaam.

Hanni van den Broek, directeur Comfortzorg:

“De extra mogelijkheden zoals het overnemen van het 

scherm op afstand om de cliënt te tonen wat hij/zij moet 

doen wordt als heel plezierig beschouwd. Hulp krijgen en 

zelf de baas blijven! Het mooie is dat we kunnen kiezen 

voor inrichting op maat naar de wensen en mogelijkheden 

van de cliënt. We kunnen koppelen met planning, medica-

tiecontroles, metingen, via beeldscherm contact hebben 

met cliënt of mantelzorger en app’s toevoegen.”

Comfortzorg is een organisatie voor zorg thuis in Fries-

land. Maatwerk met vaste medewerkers aansluitend op de 

wensen van cliënt en mantelzorger. Landelijk bekend  

door het organiseren van hulpmiddelen en zorg op elke 

vakantieplaats. 

nIEUWE toEkoMstbEstEnDIgE MogElIjkHEDEn 
VooR VVt, Vg En ggZ
Zorgorganisaties moeten toekomstbestendig worden. 

Zorgvragers moeten zelfredzaam thuis wonen. Mobiléa kan 

hen optimaal verbinden. Ook zorgmijders. Alle functi-

onaliteit is gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd met 

schermsturing & -overname. Dit zorgt voor een kosten-

efficiënte werkwijze. Het is nodig dat het beleid hierop 

wordt afgestemd. Innovatie kan niet zonder strategie en 

implementatie. Zelfsturende teams worden al jaren ingezet 

en hebben hun resultaat bewezen. Nu is het tijd voor de 

volgende stap. 

Een bekend voorbeeld is het beeldzorgconsult. Bij twijfel 

kan een persoonlijke afspraak worden gemaakt of een 

ambulante medewerker ingezet. Op afstand medicatie 

helpen innemen en controleren, waar nodig meekijken 

en bijsturen. Alarmering 24/7 en ambulant: via beeld en 

spraak situaties beter inschatten en monitoren. Mobiléa is 

een open zorgplatform. Te koppelen aan ECD en EPD, zorg-

centrale en andere app’s.

MobIléA bEElDZoRg 2.0 ook VooR IntRAMURAAl 
En nIEUWE WoonVoRMEn
Via Mobiléa kunnen intramurale cliënten via een tablet, 

smartphone of computer ook uw zorgcentrale of receptie 

bereiken. Medewerkers, verwanten en mantelzorgers 

kunnen hen op afstand monitoren en helpen. Via scherm-

sturing aangereikt en daarna zelfstandig te doen, zodat  

er efficiënt contact met de bewoners ontstaat. Een 

veelvoud aan zorg en services kan worden aangereikt  

en geautomatiseerd, zodat een applicatie nog meer  

waarde krijgt. Domotica als verlichting, zonwering en 

temperatuur regelen. Als ook entertainment, maaltijden  

en metingen gekoppeld aan iemands profiel. Tijdbespa-

rend helpen, zodat het persoonlijke bezoek niet altijd 

klusjestijd is.

DE gRotE kRAcHt VAn MobIléA bEElDZoRg 2.0
Binnen een applicatie alle functies werkend op een 

uniforme en begrijpelijke manier. Dit voorkomt dubbel 

invoeren van gegevens zoals bij losse app’s. Gevaloriseerd 

met zorgprofessionals en belangenorganisaties. Vergroting 

zelfredzaamheid. Tijd- en kostenbesparende functionali-

teit. Gecoördineerd via de centrale agenda. ‘Samen de zorg  

dragen’, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Mobiléa 

sluit aan op de ambities van Schippers en Van Rijn: ‘door 

eHealth betere zorg en meer eigen regie’. Met zorgpartijen 

ontwikkelen we steeds nieuwe businesscases en functies. 

Voor een vrijblijvende demo en om samen met u de  

toekomst te maken komen we graag langs. 

kostEnEFFIcIëntE InZEt VAn pERsonEEl En HARDWARE

Mobiléa Beeldzorg 2.0 
De nieuwe generatie in beeldbellen

beeldzorg 2.0 is specifiek ontwikkeld voor de zorg en gaat veel verder dan 
beeldbellen. Zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en verwanten kunnen 
op een eenvoudige manier ook chatten en informatie uitwisselen, ongeacht 
het device. niemand wordt gedwongen dure hardware aan te schaffen.



20 Digitalezorg.nl Magazine nr. 3 / 2016 21

Er komen ongeveer wekelijks nieuwe gadgets en apps op de markt die een 
positieve bijdrage (kunnen) leveren aan de zorg. Zelfmonitoring is een begrip 
geworden. Van eenvoudige dagboek-apps waarin gebruikers kunnen noteren 
hoe zij zich voelen, wat zij hebben gegeten en hoe vaak ze bepaalde gedachten 
hebben gehad tot ingewikkelde gadgets die bloeddruk meten, hartfilmpjes 
maken en je slaap analyseren. De voordelen van deze apparaten zijn duidelijk. 
niet alleen geeft het zowel de patiënt als de arts een veel dieper inzicht in de 
(geestelijke) gezondheid van de zorgconsument, maar ook raakt de patiënt 
veel meer betrokken bij zijn eigen gezondheid. Dit kan een zeer positief effect 
hebben op die gezondheid. juist door dit effect en omdat de gadgets voor 
thuisgebruik maar een fractie kosten van de professionele meetinstrumenten, 
kan eHealth een indrukwekkende besparing van de zorgkosten veroorzaken. 
En daar is de gehele maatschappij bij gebaat.

Buiten nuttig, zijn dit soort gadgets en apps ook uitermate 

trendy. Ik was laatst bij een conferentie waar meerdere 

break out sessies tegelijkertijd plaatsvonden. Veel sessies 

gingen over nieuwe technologieën rondom EPD’s (ook 

vaak voor de hippigheid ‘Persoonlijke Gezondheidsdos-

siers’ genoemd), meestal manieren om de informatie in 

de dossiers benaderbaar te maken voor patiënten zelf. 

Vooral wanneer dat laatste het geval was, waren de sessies 

populair (bij één sessie waren alle stoelen bezet, maar dat 

weerhield ongeveer 20 mensen er niet van om de sessie 

staand mee te pikken). Nog meer sessies gingen over 

nieuwe apps en gadgets. Er werden programma’s gepre-

senteerd voor virtuele consults, portals voor lotgenoten, 

apps voor ambulante zorgverleners en serious games 

die patiënten helpen om de juiste keuzes te maken ten 

aanzien van voeding en medicijngebruik. Er waren gadgets 

die allerlei vitale gegevens en activiteitsgegevens regis-

treren en opslaan in de cloud. Dat klinkt interessant en dat 

bleek ook uit de enorme populariteit van de sessies. 

Tijdens het hele congres was er slechts één sessie die ging 

over de mogelijke gevaren van de toenemende digitalise-

ring van de zorg en van patiëntgegevens. Het is niet geheel 

toevallig dat die presentatie werd gegeven door onderge-

tekende. In de sessie zette ik uiteen hoe malware de deur 

naar al die privacygevoelige patiëntgegevens open kan  

Toch weten we als volwassene dat ons dieet niet alleen uit 

chocola, chips en zuurtjes kan bestaan. En ik zou hopen 

dat zorgverleners beseffen dat het negeren van gevaren 

van eHealth er niet voor zorgt dat de situatie dan opeens 

veilig is. 

Ter illustratie kijken we even naar die leuke apps die - al 

dan niet in combinatie met een gadget - bepaalde waarden 

meten. Deze apps bieden vaak een gemakkelijke optie voor 

cybercriminelen om aan de gegevens te komen, omdat er 

slecht over security is nagedacht. Authenticatie is soms 

slechts éénmalig nodig, als er überhaupt al met een wacht-

woord gewerkt wordt. Aan de kwaliteit van wachtwoorden 

worden meestal te weinig eisen gesteld. Dit soort apps, 

met veel privé-data, moet veel veiliger worden ontwikkeld. 

In die richting denkt ook de Online Trust Alliance, een 

samenwerkingsverband van IT-security en technolo-

giebedrijven dat momenteel werkt aan ‘the Internet of 

Trust Framework’. Dit raamwerk wil een richtlijn bieden 

aan fabrikanten en ontwikkelaars om het aantal en de 

omvang van aanvalsvectoren te verkleinen en het aantal 

zwakke plekken te minimaliseren. Daarnaast probeert de 

organisatie verantwoorde omgang met privacy en data 

te bewerkstelligen en van security een ‘state of mind’ 

te maken bij fabrikanten en ontwikkelaars. ‘Privacy & 

zetten. Bovendien besteedde ik aandacht aan het gebrek 

aan bewustzijn voor deze gevaren niet alleen bij de gebrui-

kers (dat zijn de zorgverlener en eventueel de zorgconsu-

ment), maar vooral ook bij de ontwikkelaars van alle aan 

eHealth gerelateerde soft- en hardware. Klinkt pessimis-

tisch en saai, nietwaar? Dat bleek ook wel uit de zaal die 

zo goed als leeg was. Met het gevaar nu wat zuur en jaloers 

over te komen, geef ik eerlijk toe dat mijn sessie slechts 

een tiental geïnteresseerden had weten aan te trekken. 

Uiteraard is het niet fijn als je een presentatie zorgvuldig 

hebt voorbereid en er nauwelijks animo voor blijkt te 

zijn. Maar erger is eigenlijk om te moeten vaststellen dat 

security en databescherming voor zorgverleners maar een 

vervelende bijzaak is, waar zo min mogelijk aandacht naar 

uitgaat. En het allerergste: ik begrijp dat volledig. Als ik de 

keuze had tussen een half uur luisteren naar een nieuwe 

app waarmee patiënten zelf regie krijgen over hun eigen 

herstel na een operatie en een half uur luisteren naar het 

gevaar dat schadelijke code wellicht kan veroorzaken 

binnen het Landelijk Schakelpunt, dan wist ik het ook 

wel. Het is volstrekt vergelijkbaar met het feest van Sint 

Maarten. Iedereen die als kind met een lampion door de 

stromende regen langs de deuren uit de buurt is gegaan, 

weet dat er idioten zijn die de kinderen mandarijnen 

proberen aan te bieden in plaats van kleine Marsjes en 

Snickers. Die deuren worden het jaar erna overgeslagen. 

Security by Design’ moet het model worden van een in te 

voeren bindende gedragscode. Helaas is dit voorlopig nog 

toekomstmuziek.

Gebruikers kunnen gelukkig zelf ook iets doen om hun 

privacy te beschermen. Om te beginnen moeten zij hun 

smart devices met sterke wachtwoorden beveiligen en de 

apparaten zoveel mogelijk uitzetten wanneer deze niet 

worden gebruikt. Daarnaast moeten zij de lastige vragen 

beantwoord zien te krijgen alvorens een app te gebruiken. 

Vragen als ‘Hoe veilig is de verbinding waarover alle 

verzamelde gegevens worden verstuurd?’, ‘Hoe veilig is 

de cloud waarin deze gegevens worden bewaard?’, ‘Mag de 

aanbieder mijn gegevens aan derden verkopen?’ en ‘Hoe 

betrouwbaar is het authenticatiesysteem waarmee ik mij 

aanmeld bij de gegevens?’. De zorgverlener kan hierbij 

helpen door dit na te gaan voor alle apps die hij aan zijn 

cliënten aanbeveelt. Dat is saai en extreem onhip. Maar wel 

heel erg belangrijk.

Daniëlle van Leeuwen is Communicatie Manager Benelux bij 

G DATA

IT-security

eHealth is hip en 
IT-security is saai

Daniëlle van leeuwen

‘Privacy & Security by Design’ 

moet het model worden van 

een in te voeren bindende 

gedragscode

“
”
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Beeldbellen
ScreenConsult functioneert als een applicatielaag aange-

bracht rondom het communicatieplatform Skype for 

Business van Microsoft. Jungerius: ”Dat is de professionele 

variant op het populaire communicatieplatform Skype, 

waarbij iedereen met iedereen kan bellen via een internet-

verbinding. Het is zeer goed beveiligd tegen ongeoorloofd 

gebruik. Anders zouden we het platform ook niet aan 

zorginstellingen kunnen aanbieden. Bij veel ziekenhuizen 

gebruiken ze de toepassing ook al voor interne communi-

catiedoeleinden. Artsen blijven dus werken met dezelfde 

interface. In ScreenConsult hebben we de gangbare spreek-

uurprocessen aangebracht voor de communicatie met de 

patiënt.” 

gEspREk VooRbEREIDEn VIA tEstconsUlt MEt 
Robot
Vanuit het ziekenhuis wordt (eventueel via een EPD-koppe-

ling) in ScreenConsult een afspraak ingepland met een 

arts. De patiënt krijgt het tijdstip door plus een code om 

in te loggen. Door Info Support is ook een testgesprek aan 

het Skype platform toegevoegd. De beller spreekt dan eerst 

tegen een robot en kan daarin het gesprek met de echte 

arts testen. De test is voornamelijk bedoeld om de instel-

ling van de PC en de werking van de luidsprekers en de 

webcam te controleren. Mochten er problemen zijn, dan 

zal de robot (of eventueel een helpdesk) de patiënt assis-

teren.

 

Wanneer de patiënt in de virtuele wachtkamer op het 

consult wacht is een foto van de echte wachtkamer te 

zien met virtuele patiënten, waarvan het aantal afneemt 

tot wanneer de betreffende patiënt aan de beurt is. Het 

systeem houdt rekening met de uitloop van afspraken en 

stelt de wachtende patiënten daarvan op de hoogte. Door 

ze aan het scherm te kluisteren, wordt voorkomen dat ze 

weglopen en hun consult missen.

DE ARts kAn ZIEn WIE ER In DE WAcHtkAMER ZIt-
tEn En HoElAng En kAn HEt consUlt InItIëREn
De Skype for Business software zit als plug-in in de 

browser. De patiënt behoeft zelf geen Skype op zijn PC te 

Videobellen is op zich niet nieuw. Telefonie aanbieders 

experimenteerden er meer dan 30 jaar geleden al mee. 

Prijstechnisch leende de toepassing zich toen niet voor 

grootschalig gebruik. Dankzij de ruime beschikbaarheid 

van internet en de populariteit van mobiele telefoons komt 

beeldbellen nu ook binnen het bereik van de zorgprofessi-

onals en hun patiënten. Info Support ontwikkelde in nauwe 

samenwerking met het Rijnstate ziekenhuis het product 

ScreenConsult. Daarmee biedt het ziekenhuis virtuele 

spreekuren aan patiënten. Die behoeven dus niet naar het 

ziekenhuis te komen om met een arts te praten. Achter de 

PC thuis of op het werk kan dat ook. ”Het is niet de bedoe-

ling om met de digitale voorziening het spreekuur, waar de 

patiënt fysiek aanwezig moet zijn, volledig te vervangen”, 

zegt Dennis Jungerius, productmanager voor de zorgpro-

ducten van Info Support. ”Maar voor een tweede consult 

en wellicht verdere vervolgafspraken is het een prima 

oplossing. Belangrijk is dat de digitale variant aansluit op 

de gebruikelijke werkwijze in het ziekenhuis. ScreenCon-

sult kent een digitale wachtkamer waarin patiënten plaats 

kunnen nemen. En het is de arts die het gesprek initieert.” 

installeren of zich laten registeren als gebruiker. Beschik-

baar zijn standaard functies als chatten en het delen van 

schermen. Zelfs ’live translation’ is te gebruiken, waarbij 

het systeem simultaan vertaalt naar een andere taal (5 

verschillende talen). Jungerius is er enthousiast over. Hij 

heeft de vertaalfunctie getest in gesprekken met mensen 

in Duitsland, waarbij hij zelf Engels sprak. ScreenConsult 

is ook uitgewerkt naar een app, zodat de functionaliteit 

beschikbaar is voor smartphones en tablets voor iOS en 

Android. Deze mobiele variant heeft als voordeel dat 

iemand zich voor het digitale spreekuur even kan afzon-

deren en dus niet afhankelijk is van een PC op een vaste 

plek. De ervaringen met de virtuele spreekuren binnen 

Rijnstate zijn zeer positief, zowel bij artsen als patiënten. 

De oudste patiënt tot nu toe is een vrouw van 86 jaar die 

geen probleem heeft met het digitale medium. Jungerius 

weet te vertellen dat er inmiddels proefprojecten met 

ScreenConsult lopen bij andere ziekenhuizen. Door het 

brede draagvlak van het Skype platform kan Info Support 

de toepassing met simpele aanpassingen aan het proces 

ook elders kwijt, zoals bij GGZ instellingen en huisartsen. 

Inmiddels heeft zelfs een gemeente zich gemeld die op 

deze drempelverlagende manier medewerkers met de 

burgers wil laten communiceren.

Fred Franssen is journalist

DIgItAAl spREEkUUR VooR pAtIëntEn RIjnstAtE ZIEkEnHUIs 

ScreenConsult van Info  
Support vormt schil rond  
Microsoft Skype for Business

Dennis jungerius  
is werkzaam bij 
Info support als 

productmanager en 
is verantwoordelijk 

voor de product 
suite die Info  

support ontwikkelt 
voor de ziekenhuis 

markt.

Info support
Info Support is opgericht in 1986 en is met ruim 400 
medewerkers in Nederland een vooraanstaand IT-dienst-
verlener op het gebied van consultancy, opleidingen en 
beheer. Het softwarebedrijf is internationaal actief en 
ontwikkelt complete oplossingen voor diverse branches, 
waaronder de overheid, woningcorporaties, de financiële 
wereld, het vervoer en de energieketen. De activiteiten in 
de zorg vinden hun oorsprong in de specifieke diensten en 
producten voor zorgverzekeraars. De huidige Info Support 
Health TEC groep ontwikkelt producten en voert projecten 
uit voor de gehele zorgmarkt (Ziekenhuizen, GGZ instel-
lingen, WMO) en behaalde in 2015 hiermee een omzet van 
ruim 13 miljoen euro.

Veel succesvolle It-toepassingen vormen een voor de hand liggende oplossing voor 
een herkenbaar probleem. Maar, je moet wel eerst op het idee komen. bij Info support 
in Veenendaal kregen ze zo’n briljante inval op het moment dat de zorgsector naarstig 
zocht naar methoden om efficiënter en toch nog steeds patiëntgericht te werken. De 
oplossing heet screenconsult en bestaat uit een beeldtelefonie applicatie gebaseerd 
op het bekende skype for business van Microsoft. Deze digitale spreekuur oplossing 
is in samenwerking met Rijnstate ziekenhuis in Arnhem ontwikkeld. Zowel artsen als 
patiënten zijn laaiend enthousiast. 
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Technology for Health

Voor het eerst vindt er gelijktijdig een Technology for (Self)

care Congres plaats. Centraal daarin staan de technische 

hulpmiddelen voor (zelf)zorg die beschikbaar of in ontwik-

keling zijn en de gewenste nieuwe ontwikkelingen. In de 

congresprogramma’s komen naast technologiebedrijven 

ook ervaringsdeskundigen aan het woord, over de rol van 

technologie in de dagelijkse zorg. Zo biedt Technology for 

Health een check-up voor de werelden van zowel zorg als 

technologie.

laesie. Een actueel thema dat ook voor de zorg relevant 

kan zijn, is ‘big data’, aldus Tim Jongen van Medtronic.  

Hij laat zien hoe bij diabetes een efficiënte verzameling en 

slimme interpretatie van (meet)gegevens zowel de belas-

ting van het zorgsysteem als de impact van diabetes op 

het dagelijks leven van de patiënt kan verminderen. 

nIEUW congREs oVER (ZElF)ZoRg
“Het Technology for (Self)care Congres vormt een logische 

aanvulling op Technology for Health”, aldus Baeten. 

“Het event dat focust op het begin van de zorgketen, 

waar ontwikkeling van nieuwe technologie plaatsvindt. 

Het nieuwe congres richt zich juist op het einde van de 

zorgketen, waar technische hulpmiddelen al beschikbaar 

en in gebruik zijn. Zorgprofessionals en ontwikkelaars 

kunnen ervaringen uitwisselen en op grond daarvan 

nieuwe en gewenste ontwikkelingen bespreken. Zo helpen 

zij samen de zorg vooruit.”

Thema’s van het Technology for (Self)care Congres zijn 

serious gaming in de zorg, robotica, domotica en revali-

datie. Mikrocentrum verzorgt de invulling in samen-

werking met onder meer Vilans, kenniscentrum voor 

langdurende zorg, en VitaValley, netwerk voor vernieu-

wing in de zorg. De doelgroep omvat zorgprofessionals 

en directieleden uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

thuiszorg en revalidatiezorg, en daarnaast bedrijven die 

technische hulpmiddelen leveren en/of ontwikkelen voor 

deze zorgsectoren. Voor hen is er de mogelijkheid om zich 

specifiek bij dit congres te presenteren met een table-top 

expositie.

Technology for Health is uitgegroeid tot een vooraan-

staande vakbeurs met congres rondom de ontwikkeling 

van medical devices. Het event beleeft dit jaar z’n negende 

editie. De expositie staat open voor onder meer ontwik-

kelaars van medische producten, hun toeleveranciers, 

design- en ingenieursbureaus, (embedded) softwarebe-

drijven en zakelijke dienstverleners. Het congrespro-

gramma heeft organisator Mikrocentrum ingevuld samen 

met FME Life Sciences & Health, Pontes Medical, Medtech-

Partners en Health Valley. Naast keynotes en exposantenle-

zingen zijn er thematracks voor start-ups en over biomate-

rialen (in samenwerking met BSP Platform). 

HIgHlIgHts
“Het technologiecongresprogramma kent diverse highlights 

met aansprekende presentaties over nieuwe ontwikke-

lingen”, zegt Saskia Baeten, manager van Technology for 

Health. Maarten Buys van Elekta spreekt over de kansen 

die brachytherapie (inwendige bestraling) biedt bij de 

behandeling van kanker: het beperken van de kosten door 

het vergroten van de nauwkeurigheid, het verbeteren van 

de uitkomst en het verkorten van de behandeltijd. Sjaak 

Deckers vertelt over het opzetten van een bedrijf voor het 

vermarkten van de nieuwe neurostimulatietherapie die 

G-Therapeutics ontwikkelt voor mensen met een dwars-

Een bijzonder onderdeel van het nieuwe congres zijn de 

inspirerende praktijkverhalen van ervaringsdeskundigen. 

Annebelle de Jong is vanwege haar spasticiteit aan een 

rolstoel gebonden en communiceert via techniek. Zij 

brengt op haar eigen manier over wat technologie kan 

betekenen in het dagelijks leven in een zorginstelling.  

Een andere zorginstelling, Zuyderland, gaat met de 

congresdeelnemers ervaringen delen rond de inzet van 

zorgrobotica.

tREFpUnt
Op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober organiseert 

onafhankelijk kenniscentrum Mikrocentrum in Congres-

centrum 1931 (Den Bosch) Technology for Health 2016.  

De combinatie van vakbeurs en congres maakt van  

Technology for Health hét jaarlijkse trefpunt voor profes-

sionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van medical 

devices. Toeleveranciers, ontwikkelaars, dienstverle-

ners en zorgprofessionals ontmoeten elkaar voor een 

jaarlijkse update, nieuwe projecten en contacten. De twee 

congressen bieden de deelnemers elk een eigen, comple-

mentair perspectief op de ontwikkelingen rond technologie 

in de zorg. Mikrocentrum verwacht voor deze negende 

editie zo’n 60 exposanten en rond de 1.000 bezoekers, 

afkomstig uit zowel industrie als gezondheidszorg, weten-

schap, overheid en zakelijke dienstverlening.

Voor meer informatie en gratis aanmelden bezoek 

www.technologyforhealth.nl

tEcHnology FoR HEAltH 2016: tREFpUnt VooR InnoVAtIE In MEDIscHE tEcHnologIE

Jaarlijkse check-up voor 
technologieontwikkelaars 
en zorgprofessionals

Innovatie in de gezondheidszorg gaat langzaam, maar er dienen zich wel in 
hoog tempo allerlei nieuwe ontwikkelingen aan. Daarom is regelmatig een 
technologie check-up nodig. technology for Health laat elk jaar zien hoe 
medische technologie kan helpen de zorg veiliger, efficiënter en betaalbaarder 
te maken. Het event fungeert als trefpunt voor professionals die actief zijn rond 
de ontwikkeling van medical devices. Mikrocentrum organiseert de combinatie 
van vakbeurs en congres dit jaar op 11 en 12 oktober in congrescentrum 1931 
in Den bosch.
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Conferentie

advertentie

Onzichtbare research gaat medische 
wereld ingrijpend veranderen

De komende jaren gaat wetenschappelijk onderzoek 
de medische wereld ingrijpend veranderen, omdat 
research op nanoniveau en innovatie hechter geïnte-
greerd wordt. Dat is een belangrijke conclusie over 
de ‘science in the Age of Experience’ conferentie, die 
Dassault systèmes in boston heeft georganiseerd. 
Daar presenteerde nobelprijswinnaar Martin karplus 
zijn ervaringen met moleculaire simulaties voor de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen en bijna alle 
grote farmaceuten hun onderzoeksprogramma’s. 

Onder de rook van de prestigieuze Harvard University en 

het MIT, verenigde 3DExperience-bedrijf Dassault Systèmes 

eind mei 800 wetenschappers, technici en business innova-

tors uit de hele wereld. Deskundigen uit totaal verschil-

lende vakgebieden die echter nog veel van elkaar kunnen 

leren. Alle deelnemers zagen daar hoe gepersonaliseerde 

medicijnen en nieuwe materialen op moleculair niveau 

van antilichamen en nieuw gecreëerde moleculaire entiteiten 

voor medicijnen. Hij legde verder uit dat de ontwikkelkosten 

van medicijnen exponentieel stijgen omdat de efficiency 

en effectiviteit van farmaceutisch onderzoek al jarenlang 

volgens een soort omgekeerde wet van Moore afneemt. Die 

trend werd bevestigd tijdens daaropvolgende presentaties 

over onderzoeks-programma’s bij 3M, Amgen, Bristol Meyers 

Squibb, GSK, Pfizer, Proctor & Gamble en Sanofi.

MEDIcAtIE pERsonAlIsEREn
Een markt waarin veel mensen te maken gaan krijgen 

met invloeden uit de onzichtbare wereld is de zorg. In 

plaats van pillen met werkzame stoffen die grote groepen 

met dezelfde symptomen of ziektes krijgen toegediend, 

vergelijkbaar met hagelschoten, wordt er op molecuul-

niveau gewerkt aan het personaliseren van medicatie. De 

uitdaging daarbij is het sneller gecertificeerd krijgen en 

marktrijp maken van betere medicatie. Maar ook medische 

hulpmiddelen als prothesen en stents zijn door persona-

lisatie aanzienlijk te verbeteren. Een bijzonder initiatief 

op dit gebied is het Living Heart project. Daarin werken 

cardiologen, wetenschappers en medische apparatuurfabri-

kanten uit de hele wereld met elkaar samen aan innovaties, 

door gebruik te maken van een levensecht 3D-simulatie-

model van een kloppend mensenhart.

ongElIMItEERD ExpERIMEntEREn En tEstEn In 
VIRtUElE WERElDEn
Tijdens Science in the Age of Experience presenteerden 

bedrijven uit diverse markten hun ervaringen met het 

integreren van wetenschap en innovatie. Wat daarbij opviel 

was de tijd- en kostenbesparingen die zij behalen met 

experimenteren en testen in virtuele werelden, in plaats 

van de fysieke wereld. Begrijpelijk als we even aan het 

voorbeeld van de crashtests voor auto’s denken. Waarom 

zou je nog kostbare echte auto’s tegen een muur aan 

laten rijden, wanneer je die tests bijna net zo betrouw-

baar kunt simuleren? De besparingen die virtueel worden te ontwerpen en te engineeren zijn, afhankelijk van de 

benodigde functionele werking. Die trend, in een voor de 

meeste mensen onzichtbare wereld, biedt ontwerpers en 

productontwikkelaars kansen ‘out-of-the-box’ te denken 

van beperkingen die bestaande medicijnen en materialen 

hebben en op basis daarvan disruptieve innovaties te 

ontwikkelen. Waaronder ‘wearables’ die continu lichaams-

functies monitoren.

MolEcUlAIR sIMUlEREn
Martin Karplus, in 2013 winnaar van de Nobelprijs voor 

scheikunde, presenteerde tijdens de conferentie zijn 

onderzoekservaringen met moleculaire simulaties voor 

het ontwikkelen van nieuwe typen medicijnen. Wie de tijd 

neemt om te beseffen dat alles in ons leven te verklaren en 

dus tevens te beïnvloeden is door interacties op atoom- 

niveau, snapt zijn wetenschappelijke passie. Karplus is onder 

andere bezig met onderzoek naar de invloed en het gebruik 

behaald zijn groot, terwijl het tevens duurzamer is. In de 

zorg komt daar als voordeel bij dat researchers en artsen 

kunnen experimenteren en testen, zonder dat patiënten 

daar nadelige gevolgen van ondervinden. Maar ook minder 

beperkt door wet- en regelgeving.

pRoDUctEn HARMonIsEREn MEt DE nAtUUR En 
HEt lEVEn
De laatste trend die in verschillende presentaties aan bod 

kwam, was het bedenken, ontwerpen en engineeren van 

producten die meer in harmonie zijn met het leven en de 

natuur. Oftewel duurzamere innovaties, die dankzij samen-

werking tussen wetenschappers, engineers en innovators 

mogelijk worden. Bedrijven kunnen de komende jaren nog 

veel leren van de vormen en materialen die moeder natuur 

ons na miljoenen jaren evolutionair perfectioneren heeft 

opgeleverd. Deze trend wordt biomimicry genoemd. In de 

praktijk wordt daar al invulling aan gegeven door biologen, 

doctoren, filosofen en andere experts te betrekken bij het 

ontwerpen en ontwikkelen van innovaties in verschillende 

vakgebieden. Daarbij kunnen zij onafhankelijk van de 

locatie en tijd multidisciplinair met elkaar samenwerken 

via het cloud-gebaseerde 3DEXPERIENCE-innovatieplatform 

van conferentieorganisator Dassault Systèmes. 

Van de redactie

bestuursvoorzitter van Dassault systèmes bernard 
charlès (l) en nobelprijswinnaar Martin karplus
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KSYOS is gestart als onderzoeksinstelling en sinds 2005 is 

het een erkende zorginstelling, een ZBC. In die hoedanig-

heid kon KSYOS geleidelijk nieuwe diensten ontwikkelen 

ten behoeve van de eerstelijn zoals TeleOogheelkunde, 

TeleCardiologie en TelePulmonologie. Het succes van 

die aanpak laat zich aflezen aan de groei van het aantal 

medewerkers van 3 in 2005 naar 50 op dit moment. 

Werkten er toen 40 huisartsen met TeleDermatologie, zijn 

nu ruim 6.000 huisartsen, 2.500 paramedici en 2.500 

medisch specialisten als zorgverlener verbonden aan 

KSYOS. Zij zien meer dan 1.000 patiënten per dag. Daarmee 

is KSYOS de grootste zorginstelling van Nederland. 

stERkstE gRoEI In ggZ 
De Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezond-

heidszorg (POH-GGZ) speelt een steeds belangrijkere rol 

in de huisartsenpraktijk. Deze functie is in 2007 ontstaan 

vanwege de toenemende vraag naar hulp bij psychische en 

psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk en de 

stijging van kosten van duurdere tweedelijnszorg. 

De POH-GGZ zorgt voor probleemverheldering en 

screeningsdiagnostiek bij patiënten met klachten van 

psychische, psychosociale of psychosomatische aard: 

vragenlijst wordt opgeslagen in het digitale KSYOS Dossier 

en de uitslagen direct teruggekoppeld naar het HIS. De 

vragenlijst wordt geanalyseerd via een sensitief algoritme. 

Daaraan voegt de behandelaar het veronderstelde klini-

sche beeld toe. De vragenlijst vormt daarmee steeds de 

basis voor een vervolgstap. Christine Weenink, huisarts 

en kaderarts GGZ in Gezondheidscentrum Binnenstad in 

Utrecht stelt: “GGZ is een zachte materie, die zich lastig 

laat vatten in meetwaarden en eindtermen. Daarom is het 

juist goed dat de deskundigheid van zorgverleners in de 

GGZ ondersteund wordt door een systeem dat helpt om 

zaken op een rijtje te zetten en goed na te denken: heb ik 

alles volledig in kaart? Dat is de meerwaarde. Huisartsen 

zijn de poortwachters van de GGZ. Een ondersteunings-

systeem kan ons daarbij helpen.”

stAp 2. blEnDED cARE
Als de patiënt terugkomt bij de POH-GGZ voor het vervolg-

consult kunnen er meerdere dingen gebeuren. Als er 

behoefte is aan zorg binnen de praktijk zijn eHealth 

tools beschikbaar, om patiënten de mogelijkheid te geven 

om ook buiten de spreekkamer aan de slag te gaan. 

Denk hierbij aan modules voor kennisoverdracht over 

de betreffende aandoening(en), huiswerkopdrachten en 

een dagboek. Centraal staat daarbij het webbased KSYOS 

platform, dat hiertoe gebruik maakt van door derden 

ontwikkelde diensten. Daarmee zijn ruim 30 programma’s 

voor de GGZ beschikbaar binnen de huisartsenzorg. Op 

verzoek kan KSYOS nog meer programma’s beschikbaar 

maken in haar platform. 

Patiënten kunnen thuis aan het werk, begeleidt door de 

POH-GGZ. De POH-GGZ kan patiënten op afstand volgen 

en ondersteuning bieden bij vragen. Ook worden online 

huiswerkopdrachten weer besproken in de spreekkamer. 

Deze samenwerking binnen en buiten de spreekkamer, 

werkt motiverend voor patiënt en zorgverlener. Op deze 

manier ontstaat een mengvorm (in jargon: blended care) 

van zorg op afstand en (face-to-face) consult(en) in de 

spreekkamer van de praktijk. De verhouding tussen zorg 

op afstand en fysieke consultatie bepalen de patiënt en de 

POH-GGZ gezamenlijk.

Bovenaan het lijstje van populaire modules staat Mindful-

ness (een meditatievorm). Huisartsen vinden Mindfulness 

over het algemeen een goed inzetbare module. Ook is er 

veel belangstelling voor de modules Overspannenheid, 

Burn-out en Somberheid. De module over slaapproblema-

tiek helpt het gebruik van slaapmedicatie te verminderen. 

KSYOS biedt ook een programma voor mantelzorgers 

(partner, kinderen) hoe om te gaan met hun naaste en 

diens klachten.

De inzet van eHealth met filmpjes en animaties in plaats 

van tekst blijkt goed te werken. Bekend is dat bij veel 

beslisondersteuning (stap 1). Dan volgt begeleiding 

en behandeling binnen de huisartsenpraktijk door de 

POH-GGZ: blended care (stap 2). Zo nodig kan de POH-GGZ 

een advies aanvragen van een psychiater, verslavingsarts of 

psycholoog: consultatie (stap 3). Tenslotte wordt de patiënt 

een enkele keer toch doorverwezen: verwijzing (stap 4). 

KSYOS is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in de GGZ. 

Dit komt o.a. doordat het de POH-GGZ direct vanuit het 

HIS of KIS ondersteunt in deze stappen. En die ondersteu-

ning is niet alleen middels ICT. KSYOS heeft een groot 

team van HBO- en academisch geschoolde medewerkers 

die dagelijks de POH’s-GGZ in de huisartsenpraktijk en op 

afstand ondersteunen met geaccrediteerde opleidingen.

stAp 1: bEslIsonDERstEUnIng
De aanpak via de POH-GGZ heeft een vaste opbouw. Na 

een intake van meestal een uur, krijgt de patiënt een 

e-mailbericht met een (beveiligde) link naar een gestan-

daardiseerde vragenlijst (o.a. 4DKL). De vragenlijst die 

bestaat uit 63 vragen, behandelt aspecten als depressie, 

angst en somatisering. Maar ook zijn er ‘open vragen’ 

over recente belangrijke gebeurtenissen, het gebruik van 

verslavende middelen of suïcidale gedachten. De ingevulde 

tekstfragmenten patiënten afhaken. Mocht de patiënt in 

de toekomst nog eens naar een eerder gevolgd programma 

willen kijken, dan blijft dat altijd beschikbaar. Ook bij 

overstappen naar een andere huisarts. 

stAp 3. consUltAtIE
Op elk moment in het traject kan een consult via KSYOS bij 

een lokale psychiater of een andere zorgverlener worden 

aangevraagd. Drie mogelijkheden staan daarbij ter beschik-

king: een geschreven vraagstelling via de KSYOS e-mail, 

een (geplande) belafspraak of een eenmalig gesprek met 

een behandelaar. Met een druk op de knop kan de patiënt 

alle data mee krijgen naar een behandelaar. Het loopt 

allemaal soepel zonder grote knelpunten. Beeldcontact 

tussen professionals onderling of tussen professional en 

patiënt is mogelijk, maar tot op heden niet zo populair.

stAp 4. VERWIjZEn
Indien de patiënt na de intake of tijdens de behandeling 

tóch verwezen moet worden naar de generalistische basis 

GGZ of naar de specialistische GGZ, dan kan dat gemakke-

lijk digitaal via KSYOS. Alle tot dan toe verzamelde  

informatie zoals de uitslag van de beslisondersteuner  

en eventuele consultatieverslagen komen automatisch  

mee in de digitale verwijzing. Daardoor wordt dubbele zorg 

voorkomen en komt de patiënt meteen op de juiste plaats. 

Alle informatie komt vervolgens ook weer terug in het HIS.

conclUsIE
Stefanie Mouwen, manager bij Onze Huisartsen te Arnhem, 

vat de meerwaarde van KSYOS TeleGGZ kernachtig samen. 

“Zie de eHealth-programma’s niet als een losstaand 

aanbod, maar als onderdeel van je behandeling. Blijf als 

huisarts of POH actief gedurende het hele eHealth-traject. 

Let op de voortgang, kom erop terug in consulten.  

Dan nemen patiënten het ook serieus.”

Eveneens uit het artikel Ervaringen met TeleGGZ  

DeEersteLijns - juni 2016.

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist en publiceert 

over medische innovaties

TeleGGZ
“ Patiënten zijn zeer te spreken over de filmpjes, huiswerkopdrachten 
en dagboeken in de eHealth-programma’s van KSYOS. Ze waarderen 
het ook dat ze de therapie thuis kunnen volgen op een moment dat 
het goed uitkomt. Onbekendheid en onwennigheid vormen nog een 
struikelblok.”

Uit artikel Ervaringen met TeleGGZ (DeEersteLijns - juni 2016)

KSYOS: grootste zorginstelling 
van Nederland

prof.dr. leonard Witkamp is oprichter van ksyos. leonard werkte als 
gepromoveerd dermatoloog in een academische omgeving. Daar zag hij 
relatief veel aandoeningen die met de juiste ondersteuning op afstand 
bij de huisarts behandeld konden worden. In sommige gevallen zelfs 
thuis door de patiënt zelf. Hij besloot rond het jaar 2000 die uitdaging 
aan te gaan. om te beginnen binnen zijn eigen vakgebied. 

christine Weenink, huisarts en kaderarts ggZ in gezondheids-
centrum binnenstad in Utrecht (credits: Erik kottier / DEl)
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Opinie

eHealth in de GGZ bestrijkt een breed terrein. Het gaat 

om alle ICT en internettechnologie voor behandeling of 

begeleiding van mensen met een psychische aandoening. 

Zoals online behandelprogramma’s (meestal in combinatie 

met face-to-face behandeling), beeldbellen, mobiele apps, 

cliëntenplatforms (ook wel cliëntenportaal genoemd), het 

persoonlijk gezondheidsdossier, serieus games en virtual 

reality. Er is inmiddels een groot aanbod aan middelen 

die we kunnen inzetten om de zorg te verbeteren. Want 

dat is waar eHealth een rol in speelt. De GGZ moet meer 

doen met minder middelen, terwijl de verwachtingen ten 

aanzien van kwaliteit en service toenemen. Patiënten en 

cliënten nemen en krijgen meer de regie en worden daarbij 

digitaal ondersteund. De rol van de spreekkamer verandert 

van een hoofd- naar een bijrol in het herstel van de cliënt. 

Zorg en welzijn raken in toenemende mate verweven, en 

de samenwerking in netwerken, over de grenzen van de 

eigen organisatie heen, wordt de standaard. GGZ-aanbie-

ders en zorgprofessionals veranderen mee en moeten zich 

tot deze nieuwe realiteit verhouden.

kAnsEn VooR eHEAltH
In veel sectoren heeft de digitale transformatie al bewezen 

dat nieuwe concepten die gebruik maken van het internet 

als infrastructuur, de kwaliteit van de dienstverlening 

kunnen verhogen en tot kostenbesparing kunnen leiden. 

De reis- en bankwereld, de muziekindustrie en de retail 

hebben laten zien dat bedrijven die hun dienstverlening 

herontwerpen en daarbij gebruik maken van het internet 

klanten niet alleen beter en goedkoper, maar vaak ook  

op een wezenlijk andere manier kunnen bedienen.  

Zo ontstaan nieuwe diensten als internetbankieren, 

Booking.com, Uber en Airbnb.

In Europa wordt de Nederlandse GGZ gezien als één van 

de koplopers op het gebied van digitale toepassingen bij 

behandelingen. Ook in vergelijking met andere zorgsec-

toren in Nederland blijkt dat de geestelijke gezond-

heidszorg het bovengemiddeld goed doet wat betreft 

het gebruik van eHealth. Er zijn inmiddels ook al talloze 

voorbeelden van effectieve digitale toepassingen bij behan-

delingen. En die toepassingen zijn heel divers. Wanneer 

mensen zoeken naar oplossingen voor een probleem, is 

een anoniem platform vaak de eerste, laagdrempelige, stap 

die gezet wordt. Alcoholdebaas.nl is daar een voorbeeld 

van. Deze website van verslavingszorginstelling Tactus 

richt zich op mensen die zich afvragen of ze misschien een 

alcoholprobleem hebben. De site biedt zelfhulp én behan-

deling. En bovendien contact met lotgenoten. Uit onder-

zoek onder gebruikers van Alcoholdebaas.nl is gebleken 

dat de internetbehandeling effectief is en zorgt dat de 

wekelijkse alcoholconsumptie van deelnemers vermindert 

en hun gezondheid verbetert. 

Een andere toepassing van eHealth zijn de serious games. 

Zo hebben GGZ-organisaties Mondriaan en GGzE samen 

met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en 

hogescholen Games[4Therapy] ontwikkeld. Deze therapie-

vorm combineert de reguliere face-to-face behandel-

momenten met (digitale) spelprincipes en nieuwe techno-

logieën. Digitale spellen en spelelementen verhogen de 

motivatie van jongeren om hun behandeling te volgen en 

zo te werken aan oplossingen voor hun problematiek.

Denk basis-GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, heeft samen 

met cliënten en de NHL Hogeschool een methode ontwik-

keld om levensechte situaties te simuleren. Een virtual 

reality bril wordt ingezet als onderdeel van een therapie 

om angst tegen te gaan. Iemand met pleinvrees kan met 

deze bril op virtueel een druk plein betreden, een super-

markt binnengaan of een busrit maken. Simulaties die 

levensecht aanvoelen en angstaanvallen kunnen opwekken. 

Maar doordat de angst ook weer wegebt ervaart degene 

met de bril op, dat er niks ernstigs gebeurt. Zo leert hij of 

zij dat bepaalde situaties niet vermeden hoeven te worden. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van toepassingen die 

aansluiten bij het leven dat we leiden in deze tijd, en 

een waardevolle aanvulling op of vernieuwing zijn 

van bestaande methodes van behandeling. Niet alleen 

patiënten en cliënten zijn blij met de mogelijkheden die 

eHealth biedt - een kleine 70% staat positief tegenover 

eHealth - ook behandelaren zijn enthousiast. Ruim een 

derde van de psychiaters blijkt graag ‘blended’ behan-

delingen aan te (willen) bieden. Behandelingen die een 

combinatie vormen van online en ‘face-to-face’ contacten. 

Twee op de drie GGZ-organisaties bieden dan ook e-mental 

health toepassingen aan. 

sAMEn ontWIkkElEn
Succesvolle eHealth komt niet vanzelf. GGZ Nederland 

heeft, samen met alle stakeholders, intensief samenge-

werkt om de kansen en belemmeringen voor de imple-

mentatie van eHealth in kaart te brengen. Dat helpt om de 

uitdagingen en belemmeringen ook samen aan te gaan. Dat 

geldt voor de ontwikkeling van eHealth, maar zeker ook 

voor de implementatie ervan. GGZ Nederland organiseerde 

over beide aspecten enige tijd geleden masterclasses. 

Deelnemers waren GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars, 

patiënten- en cliëntenorganisaties, beroepsgroepen uit de 

GGZ en het ministerie van VWS. Belemmeringen die gesig-

naleerd werden waren bijvoorbeeld: te weinig gebruikers 

van eHealth-toepassingen, onbekendheid bij behandelaren, 

(nog) beperkte wetenschappelijke evidentie, ontoereikend 

financieringsmodel, ontoereikende ICT en technologie, 

te veel naar ‘binnen’ gerichte ontwikkeling en gebrek aan 

samenwerking. Maar waar belemmeringen zijn, zijn er 

gelukkig ook adviezen of oplossingsrichtingen. 

De masterclasses en ervaringen uit de praktijk leverden 

verschillende tips op voor de eerste stappen in een goed 

plan van aanpak om eHealth te implementeren. Zoals:  

‘ De digitale revolutie is  
aangebroken in de GGZ’

We boeken onze vakantie online, een taxi reserveren we met een app en geld 
overmaken gaat eenvoudig met internetbankieren. Digitale dienstverlening is 
overal om ons heen en we maken er volop gebruik van. Dat willen we ook in 
de zorg en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg. eHealth raakt steeds 
meer in zwang. niet als doel op zichzelf, maar zeker wel als eigentijds onder-
deel van goede en steeds betere zorg. op maat en letterlijk onder de knop van 
de patiënt.

In Europa wordt de Nederlandse 

GGZ gezien als één van de 

koplopers op het gebied van 

digitale toepassingen bij 

behandelingen

“
”

jacobine geel
foto: Stijn Ghijsen
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eHealth
koppel eHealth-doelen aan organisatiedoelen en start met 

een helder omschreven en bereikbaar doel. Zorg dat die 

doelen goed geborgd zijn. Belangrijk in dat verband is dat 

bestuurders, directies en management voldoende aange-

haakt zijn en dat eHealth onderdeel is van de jaarplannen.

Maak de doelen van eHealth concreet door continu vragen 

te stellen: Wat versta je onder ‘betere kwaliteit’, ‘eigen 

regie’, ‘betere service’. Wat verandert er dan voor medewer-

kers, behandelaren, cliënten? De inzet van eHealth brengt 

namelijk een grote verandering met zich mee voor het 

primaire behandelproces en doet een fors appel op behan-

delaren en begeleiders in de GGZ. Managers en project-

leiders ervaren in de praktijk nog wel eens weerstand 

bij behandelaren om eHealth te gebruiken. Weerstand 

ontstaat meestal uit angst of onbekendheid. De vraag die 

dan ook centraal staat: hoe kunnen behandelaren dusdanig 

gefaciliteerd worden dat het gebruik van eHealth sneller 

wordt geadopteerd? Ruimte voor innovatie is daarvoor een 

voorwaarde. 

Betrek stakeholders bij het formuleren van een visie.  

Cliënten willen de regie, maar krijgen nog onvoldoende 

kans om deze te pakken. Succesvol innoveren kan dus 

alleen in co-creatie met verschillende stakeholders en 

buiten de bestaande structuren. eHealth is hierbij de motor 

voor vernieuwing en voor nieuwe vormen van samenwer-

king tussen GGZ-organisaties met hun stakeholders. 

Bepaal ook wat je niet meer gaat doen (substitutie). 

Immers, als eHealth er enkel bij komt (additie) zal het niet 

leiden tot meer doelmatigheid en efficiency. Maak hierin 

heldere keuzes. 

Kwantificeer de eHealth doelen en spreek targets af met 

behandelaren en managers. Hoeveel meer kwaliteit levert 

de inzet van eHealth et cetera. Het vervolg is dat de 

gestelde doelen en targets gemonitord moeten worden. 

Dit biedt directie en management de benodigde infor-

matie om te sturen op resultaten. Bijvoorbeeld: het aantal 

inlogmomenten per behandelaar, het aantal bezoekers 

per behandelprogramma, het aantal eHealth accounts per 

eenheid/afdeling, of het aantal afgenomen face-to-face 

minuten.

Een belangrijke tip is om de ‘buitenwereld’ te betrekken. 

eHealth kan bijdragen aan het beter organiseren van 

zorg over de eigen organisatie heen. Het helpt wanneer 

GGZ-aanbieders dit in hun visie en doelen meenemen en 

daar ook externe stakeholders bij betrekken.

sAMEn VRUcHtEn plUkkEn
Financiering is een knelpunt. Ontwikkelkosten van eHealth-

toepassingen zijn investeringen die je niet gegarandeerd 

terugziet. Ook zorgverzekeraars zijn zoekende in de 

manier waarop zij eHealth kunnen stimuleren. De één 

kiest voor een opslag op het DBC-tarief als eHealth bij een 

x-percentage cliënten wordt toegepast, de ander kiest voor 

een korting op het tarief als niet bij een x-percentage van 

de cliënten eHealth wordt toegepast. Toch is het de vraag 

of dit de beste uitkomst is. Een oplossing kan gezocht 

worden in de vorm van shared savings. Om de inzet van 

eHealth lonend te maken en het gebruik te stimuleren, 

moeten de kosten en de baten eerlijker worden verdeeld. 

GGZ-aanbieders kunnen hierover met zorgverzekeraars 

in gesprek gaan. Een gedegen business case helpt bij zo’n 

gesprek. GGZ Nederland ontwikkelde daarvoor een kosten-

batenanalyse (http://bit.ly/2al8RWG).

Winst is er ook binnen GGZ-organisaties, omdat de inzet 

van eHealth kan bijdragen aan efficiëntere inzet van 

middelen en menskracht. Een patiënt die aan de hand van 

een eHealth-module vragen voor zijn behandelaar heeft, 

is al bezig met zijn behandeling voordat er daadwerkelijk 

contact plaatsvindt. En ook buiten afspraken om werkt 

zo’n patiënt aan zijn of haar herstel. Daarmee kan eHealth 

van grote waarde zijn voor cliënten en patiënten, en voor 

hun familie of naasten. Veel eHealth toepassingen hebben 

mogelijkheden om de omgeving van de cliënt te betrekken 

bij een behandeling. Of ze in elk geval inzicht te geven 

in de problematiek waar iemand mee te maken heeft. 

Welke vlucht het gebruik van eHealth zal nemen is aan 

alle betrokkenen gezamenlijk. Maar zeker is dat het een 

ontwikkeling is die blijft. 

Meer weten? Lees de Handreiking eHealth in de praktijk. 

Tips en handvatten voor implementatie van eHealth in de 

GGZ (http://bit.ly/2azEiNv).

Jacobine Geel is voorzitter van GGZ Nederland, branche-

organisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheids-

zorg en verslavingszorg

eHealth kan bijdragen aan 

het beter organiseren van 

zorg over de eigen organisatie 

heen

“
”

Ik ben door Stichting Digitalezorg gevraagd om een artikel 

aan deze Masterclass te wijden. Dat doe ik uiteraard graag, 

maar veel eerder wil ik een update geven van hoe mijn 

visie zich sindsdien ontwikkeld heeft en hoe ik de ‘compe-

tente online hulpverlener’ anno 2016 voor me zie. Want de 

Masterclass zelf is natuurlijk gewoon online te bekijken.

De eerste update is een heel eenvoudige: ik denk dat 

het eigenlijk onzin is om over ‘online’ hulpverlening te 

spreken. Dat veronderstelt dat online een andere wereld 

is dan offline. Dat is anno 2016 niet meer vol te houden, 

we weten inmiddels dat online een integraal onderdeel is 

van het leven, geen aparte wereld. Wel een wereld met zijn 

specifieke kenmerken, mogelijkheden en valkuilen natuur-

lijk. Maar het zou een denkfout zijn uit te gaan van twee 

gescheiden werelden met twee verschillende profielen en 

vaardigheden. Een competente hulpverlener dient anno 

2016 gewoon ook online competent te zijn. Of minimaal 

te begrijpen wat de kracht en werkingsmechanismes van 

online werken zijn. En wat de uitdagingen daarvan zijn.

Verschillende uitdagingen worden naar mijn idee nog 

immer goed beschreven in de lijst van ‘7 kenmerken van 

de competente online hulpverlener’ zoals die een aantal 

jaren geleden door E-hulp is samengesteld en gepubli-

ceerd. Laten we ze in het kort nog eens langslopen.

Het is uiteraard vanzelfsprekend dat iemand over een 

goede schriftelijke taalvaardigheid beschikt. Ik ga er echter 

vanuit dat veel zaken die onder dit punt vallen (zoals 

typesnelheid en professionele uitdrukkingsvorm online) 

anno 2016 voor de meeste hulpverleners geen groot 

probleem meer vormen.

Het punt van de ICT-vaardigheden zal sinds de oorspron-

kelijke kenmerken (in 2013) zijn gepubliceerd ook steeds 

minder een probleem zijn. Vrijwel iedereen is in staat om 

de basale handelingen die met het online hulpverlenen 

samenhangen uit te voeren. Het gaat om zaken die we 

allemaal kennen van het werken met apps en websites. 

Voor de kleine groep mensen die niet of nauwelijks gebruik 

De Competente Online 
Hulpverlener

Ruim twee en een half jaar geleden sprak ik in het kader van een Master-
class eHealth (https://www.youtube.com/watch?v=W5zb3fxAf5M) op de 
open Universiteit over de vaardigheden die hulpverleners in mijn ogen 
nodig hebben om in hun werk niet alleen face-to-face maar ook online 
cliënten te kunnen helpen. 
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maakt van smartphones en/of internet is het uiteraard wel 

een probleem. Maar dat is van hetzelfde niveau als dat er 

problemen zijn met de verkeersveiligheid gezien mensen 

die wel de weg opgaan maar eigenlijk nooit autorijden. 

Het betreft (gelukkig) een relatief kleine groep, de oplos-

sing ligt in meer kilometers maken. De meeste eHealth en 

mHealth applicaties wijzen zichzelf qua gebruik, dus als je 

gewend bent in het dagelijks leven met internet te werken 

bezit je vrijwel altijd voldoende ICT-vaardigheden.

De punten kennis van mogelijkheden en beperkingen 

van online hulpverlening en neutrale of positieve grond-

houding ten aanzien van online hulpverlening zie ik als 

implementatievraagstukken. Of mogelijk opleidingsvraag-

stukken. Gelukkig besteden steeds meer opleidingen 

aandacht aan deze zaken, wordt de juiste kennis overge-

dragen. En ook de tijd doet haar werk: er zijn (zeker bij 

de jongere generatie) nauwelijks meer mensen met een 

‘minder dan neutrale grondhouding’ ten aanzien van 

En dat is een tamelijk fundamentele denkfout. Zoals ik 

samen met mijn ‘De Nieuwe GGZ’ collegae in ons boek 

‘Goede GGZ’ al betoog is de grote verandering waar de 

GGZ (en de zorg in bredere zin) voor staat niet de digita-

lisering van de bestaande zorg. De uitdaging bestaat eruit 

om de positie van de professional te herdefiniëren en de 

zorg te herontwerpen vanuit het oogpunt van de cliënt. 

Het internet is hiervoor een aangewezen middel, dat goed 

begrepen moet worden in de context van het probleem. 

Het probleem is namelijk dat we veel mensen met vragen 

rond psychisch lijden niet bereiken of onvoldoende goed 

helpen. En dat we dit ook niet kunnen doen als we vast 

blijven houden aan zaken als (escalerende) behandelricht-

lijnen, 1-op-1 zorg of instituten zoals we die nu kennen.

Zoals de stoommachine en de industrialisatie een revolutie 

op zich waren die onder andere verlaging van prijzen en 

verstedelijking tot gevolg had, is het internet een revolutie 

die cliënten, klanten, patiënten centraal stelt en communi-

ties om hen heen organiseert. Met de mogelijkheid van een 

verhoging van eigen regie, kwaliteit en een betere inzet 

van schaarse middelen op macroniveau. Deze communities 

hebben virtuele en face-to-face componenten. Organisaties 

en hulpverleners in de GGZ zullen zich in deze verande-

rende wereld een plek moeten vinden.

Voor hulpverleners betekent het vooral dat ze onderdeel 

worden van een community waarin de cliënt niet langer 

een ‘passief en ziek object’ is, maar iemand die regie gaat 

voeren over het eigen herstel, de eigen gezondheid. En 

dat doet iemand voor een deel zelf, voor een deel met 

ervaringsdeskundigen, voor een deel met de buurvrouw 

en voor een deel met apps. En voor een deel uiteraard met 

hulpverleners. De echte grote verandering waar we voor 

internethulpverlening. Ik maak het elk jaar weer mee als ik 

les geef op post-doc opleidingen. Het is al lang niet meer 

de vraag óf online een onderdeel van hulpverlening moet 

zijn, maar hoe.

Voor het punt van de Online Communicatievaardigheden 

wil ik anno 2016 nog immer een lans breken. Het is 

wezenlijk belangrijk om te begrijpen hoe je online commu-

niceert, hoe je ‘compenseert’ voor het ontbreken van 

non-verbale communicatie, voor het niet direct krijgen van 

feedback. Hoe je berichten systematisch analyseert en/of 

beantwoordt.

Maar de tweede update die ik (terugkijkend naar de Master-

class van twee en een half jaar geleden) wil geven is dat 

ik in ben gaan zien dat ook de oorspronkelijke lijst van ‘7 

kenmerken van de competente online hulpverlener’ voor 

een belangrijk deel nog uitgaat van een vertaling van het 

face-to-face werken naar een online omgeving.

staan valt dus samen met het punt van veranderende regie 

die onderdeel is van het lijstje van kenmerken van een 

aantal jaar geleden.

Want als we beseffen dat cliënten voor grote delen van hun 

gezondheid (en herstelproces) niet exclusief afhankelijk 

zijn van hulpverleners betekent dit een nieuwe attitude. 

Die gaat verder dan de uitbreiding van de competenties 

(naast hulpverlener/expert ook soms coach kunnen zijn 

bijvoorbeeld). Het betekent dat je als hulpverlener één 

van de ‘bronnen’ bent waar cliënten gebruik van maken. 

Je zult steeds vaker als onderdeel van een team optreden, 

met (waar mogelijk) de cliënt in de drivers seat. De echte 

grote nieuwe competentie gaat dus over loslaten van de 

exclusieve, expert gedreven regie. Over loslaten, over 

deelnemen aan een community. Over vaak ‘niet weten’, 

luisteren en meepuzzelen in plaats van de alwetende 

hulpverlener zijn die zijn richtlijnen centraal stelt en 

worstelt met de digitalisering hiervan.

Hoe ziet die nieuwe wereld er dan uit? Hoe ziet de eHealth 

(uiteraard meer mHealth) eruit? Welke positie heeft de 

hulpverlener in het herstelproces van cliënten? Neem eens 

een kijkje in de ‘klantreizen’ (http://bit.ly/2aMvo2x) die 

vanuit deze nieuwe visie worden gemaakt door cliënten, 

ervaringsdeskundigen, behandelaren en ontwerpers. 

Hopelijk spreekt het je aan!

Drs. Michael Milo, MBA is onafhankelijk verbinder op het 

snijvlak van GGZ, verandermanagement en digitale trans-

formatie

Als hulpverlener ben je één 

van de ‘bronnen’ waar cliënten 

gebruik van maken
“

”

Michael Milo
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Praktijk

Mijn taken als POH-GGZ bestaan uit probleemverhelde-

ring en screeningsdiagnostiek. Het eerste gesprek is een 

intakegesprek waarbij nader geanalyseerd wordt wat de 

aard en oorzaak van de klacht is. Aan de hand van het 

intakegesprek wordt er een vervolgstappenplan opgesteld. 

Hierbij wordt besproken of de behandeling bij de POH-GGZ 

kan plaatsvinden, of dat het nodig en wenselijk is om de 

cliënt door te verwijzen. Dit kan zijn naar de basis-GGZ, de 

gespecialiseerde GGZ of een andere organisatie, afhanke-

lijk van de problematiek en de wensen van de cliënt. 

De begeleiding en behandeling bestaat verder uit:

•  Het geven van psycho-educatie, wat bestaat uit het geven 

van voorlichting over klachten, oorzaken en adviezen 

over een psychische stoornis.

•  Begeleiden en ondersteunen van een zelfmanagement 

programma. Bijvoorbeeld door middel van (begeleide) 

eHealth trajecten.

•  Interventies gericht op verbetering in functioneren van 

de patiënt met psychische klachten. Dit kan kortdurende 

behandeling binnen de huisartsenzorg zijn middels 

interventies die zich richten op gedragsverandering en 

(begeleide) zelfhulp. Ook hierbij kan het gebruik van 

eHealth uitkomst bieden. Het contact wat de POH heeft 

met de cliënt via berichten van het eHealth programma 

wordt door de zorgverzekeraar vergoed als e-mail  

consult.

•  Geïndiceerde preventie, dit bestaat uit het voorkomen van 

verdere gezondheidsschade door een psychische ziekte 

zoals alcoholverslaving, depressie of paniekstoornis.

•  Zorg gerelateerde preventie, wat zich richt op individuen 

met een (chronische) psychische ziekte. Deze preventie 

heeft tot doel het individu te begeleiden en te onder-

steunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en 

verergering op tijd te signaleren c.q. voorkomen.

•  Terugvalpreventie, wat zich richt op het voorkomen en/

of vroeg herkennen door het individu zelf van terugkeer 

van de klachten.

Voor de cliënt is het belangrijk om goede informatie te 

krijgen over gezondheidsrisico’s, om het inzicht in de 

klacht te vergroten. Het gebruik van online zelfhulppro-

gramma’s kan hierbij een ondersteunend effect hebben. Als 

POH-GGZ zet ik regelmatig eHealth in ter ondersteuning 

van de (face-to-face) behandeling. Cliënten kunnen op deze 

manier ook thuis aan hun klachten werken waardoor ze 

ook meer verantwoording dragen aan herstel. De cliënt kan 

thuis in zijn eigen tempo dit programma volgen en kan 

bepaalde onderwerpen nog eens op zijn gemak nalezen. 

De programma’s van Therapieland bieden verschillende 

modules voor uiteenlopende onderwerpen zoals depressie, 

rouwverwerking, ADHD, slaapproblemen en piekeren. 

De programma’s zijn opgebouwd uit video’s waarin een 

GZ-psycholoog te zien is die de cliënt door de sessies heen 

begeleidt door middel van uitleg en opdrachten.

posItIEVE REActIEs
Bij huisartsenpraktijk ‘de Beuk’ in Vinkeveen maken we 

gebruik van eHealth van Ksyos met de programma’s van 

Therapieland. De reacties van cliënten die met Therapie-

land werken zijn positief. Het wordt als prettig ervaren 

dat men het programma thuis in eigen tempo kan volgen 

en op een interactieve manier met hun klachten aan de 

slag kan. Verder geven cliënten terug dat de zelfobservatie 

opdrachten hen inzicht geven in hun gedragspatronen.

Een eHealth module is het meest bruikbaar voor cliënten 

waarbij de behandeling vooral gericht is op zelfmanage-

ment of waarbij kortdurende behandeling geboden wordt. 

De programma’s die ik vaak inzet zijn gericht op de behan-

deling van depressie, rouwverwerking, slaapproblemen 

en piekeren. Dit zijn veel voorkomende problemen in de 

huisartsenpraktijk. Om gebruik te kunnen maken van een 

eHealth module is het van belang dat de cliënt gemoti-

veerd is om zelf aan zijn klachten te werken, inzicht heeft 

in de aard van zijn problematiek en de discipline heeft om 

het programma thuis zelfstandig te volgen. Daarnaast is 

het van belang dat de cliënt beschikt over zelfreflectiever-

mogen. Wanneer er sprake is van een ernstige problema-

tiek of multi-problematiek, is een eHealth module minder 

geschikt en wordt de cliënt meestal doorverwezen naar de 

basis of gespecialiseerde GGZ.

Een cliënt kan vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) 

direct worden aangemeld via Ksyos bij het programma 

Therapieland. De cliënt krijgt na de aanmelding een e-mail 

met een link om te starten met het programma. Wanneer 

een cliënt aan de slag gaat met een eHealth programma, 

kan ik als POH-GGZ de cliënt volgen gedurende zijn sessies 

en een motiverend bericht sturen of vragen beantwoorden 

via de berichtenbox in het programma van Therapieland. 

Cliënten geven aan dit fijn te vinden omdat ze zich dan 

meer gesteund voelen in hun proces. De cliënt is met dit 

programma niet alleen op de praktijk, maar ook thuis 

actief bezig met zijn proces. Hierdoor is de kans groter dat 

zijn gevoel van zelf-effectiviteit toeneemt, wat een positief 

effect kan hebben op de behandeling.

Eline Vleugel

POH-GGZ en eHealth in de 
huisartsenpraktijk

De functie praktijkondersteuner Huisarts-geestelijke gezondheidszorg (poH-ggZ) 
is in 2007 ontstaan. Deze functie is nodig om de toenemende vraag naar hulp bij 
psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief 
duurdere tweede lijn op te vangen (landelijke vereniging poH-ggZ, 2016). Als 
poH-ggZ bied ik begeleiding en kortdurende behandeling aan cliënten vanuit alle 
leeftijdscategorieën die doorverwezen worden door de huisarts met klachten van 
psychische, psychosociale of psychosomatische aard.

Als POH-GGZ zet ik regelmatig 

eHealth in ter ondersteuning 

van de (face-to-face) 

behandeling

“
”

Eline Vleugel
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De eerste aanrakingen met internet brachten een 
visie teweeg over de immense mogelijkheden in 
communicatie en informatievoorziening. Vijftien jaar 
later is het merendeel daarvan uitgekomen. boven-
dien is een klimaat gecreëerd ideaal voor technolo-
gische innovatie, welke inmiddels diep geworteld is 
in menig commercieel bedrijf.

Sinds zes jaar werk ik als arts assistent voor verschil-

lende GGZ-instellingen. De ontwikkelingen aanschouwend, 

heb ik daarbij hetzelfde gevoel als in de beginjaren van 

het internet. Een groeiend aantal bedrijven heeft gezond-

heidszorg in het beleidsplan opgenomen en zet in op het 

cultiveren van nieuwe technologieën waaronder eHealth. 

Echter, in de verpakkings- en transportfase naar zieken-

huizen en GGZ-instellingen lijken vele van deze producten 

te stranden. 

Op de beoogde bestemmingsplaats kom ik frequent 

zorgverleners en patiënten tegen met innovatieve ideeën. 

Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het EPD, telemo-

nitoring, zelfmeting en apps. Het merendeel laat het bij 

deze fase, niet wetende wie zij dienen te benaderen om 

hun idee verder uit te werken. Het merendeel van de 

GGZ-instellingen heeft namelijk geen persoon verant-

woordelijk voor innovatie op de werkvloer, terwijl dit van 

levensbelang is in bedrijven die competitief zijn ingesteld. 

Het is alsof onderzoek en gespreksvaardigheden in het 

DNA van de zorgverlener volop actief zijn en floreren, 

maar de genen van innovatie onder invloed van de (zorg-) 

omgeving uitgeschakeld worden. 

Tegenover de vooruitstrevende ideeën bespeur ik bij 

andere collega’s een scepsis ten aanzien van eHealth; iets 

wat opgedrongen wordt en wat nog weinig raakvlak heeft 

met ‘evidence based’. Termen als disruptief en exponen-

tieel wekken argwaan en ongeloof. Daarnaast wordt 

eHealth regelmatig in een adem genoemd met bezuini-

gingen en minder tijd voor de patient. Wellicht komt het 

doordat eHealth een containerbegrip lijkt, hetgeen voor 

besteed aan tal van niet communicerende systemen waar 

patiënteninformatie opgeslagen ligt. Het uitwisselen van 

patiënteninformatie tussen instellingen kan weken op zich 

laten wachten en vindt zijn weg grotendeels door middel 

van de fax. Medicatie overzichten zijn regelmatig niet 

compleet en hoewel de tendens is dat de patiënt eigenaar 

is van zijn of haar dossier, en daarmee recht heeft om 

thuis inzage te krijgen, is met name in de psychiatrie dit 

een heikel punt. Waar onze overheid getracht heeft om 

draagvlak te creëren voor een nationaal EPD, laat zij dit 

initiatief nu over aan de markt. Er ligt een schone taak 

voor de overkoepelende organisaties van de GGZ, zieken-

huizen en eerste lijn om eensgezind te worden en samen 

een systeem te vormen. De mogelijkheden liggen al klaar 

op de internationale markt, waarbij verschillende partijen 

communicatietechnologieën hebben ontwikkeld om EPD’s 

te koppelen.

• eHealth biedt de mogelijkheid voor optimale zorg in huis

Producten worden steeds meer online besteld in plaats 

van in de winkelstraat gekocht. Loodgieters en elektriciens 

worden op basis van recensies uitgekozen, en bedrijven 

gaan failliet omdat de klant een andere ‘manier’ heeft 

gevonden. Wie is de gezondheidszorg om te denken dat dit 

geen betrekking op haar gaat hebben? Patiënten blijven al 

langer thuis wonen, mede omdat het aantal opnamebedden 

dalende is in de GGZ. Allerlei trends zijn zichtbaar die 

wijzen dat zorg steeds meer in huis wordt gegeven, waar 

de patiënt bepaalt wanneer hij of zij de gewenste zorgver-

lener ziet. Het experiment van Argos Zorggroep met 

Google Glass springt hierop in en kan naadloos worden 

overgenomen door de GGZ. Heden worden huisbezoeken 

door de GGZ met name gedaan door de (sociaal psychia-

trisch) verpleegkundige en vindt aan de hand van diens 

bevindingen overleg plaats met de psychiater. Google 

Glass zou het mogelijk kunnen maken voor de psychiater 

en andere teamleden om direct mee te kijken en zo nodig 

te interacteren. 

•  eHealth biedt de mogelijkheid om de opleiding te  

verbeteren

De opleiding tot zorgverlener in de psychiatrie biedt 

nauwelijks onderwerpen die gerelateerd zijn aan eHealth 

of andere vormen van technologische innovatie. Het 

innovatie vermogen van de zorgverlener in spe komt zo 

steeds meer in de schaduw te staan en dooft uit op de 

werkvloer aangezien daar ook nauwelijks kennis wordt 

aangeboden rondom dit thema. Onderwijs samen met 

andere disciplines zoals programmeurs en technici, zou 

de afgeschermde gezondheidszorg kunnen doorbreken. 

Zo kunnen jonge zorgverleners al in een vroeg stadium 

inzicht krijgen in de mogelijkheden van technologische 

innovatie en samen eHealth projecten opstarten. Zo kan 

een innovatiecultuur worden gecreëerd die gelijkwaardig is 

aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan ook 

verwarring en misscommunicatie zorgt. Als we kijken 

naar de definitie die de overheid hanteert is eHealth: ‘Het 

gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechno-

logieën, en met name internettechnologie, om gezondheid 

en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’. 

De websites van GGZ-instellingen lezende, wordt eHealth 

al snel vertaald in online therapie voor diegene die de 

drempel naar een polikliniek te hoog vinden of die zelf 

het tijdstip willen bepalen van het starten en pauzeren. 

Echter, juist in deze vertaalslag blijkt het gebrek aan een 

overstijgende visie, want eHealth biedt zoveel meer. Er 

ligt een schone taak van de GGZ om haar zorgverleners en 

patiënten een ondersteunende structuur te bieden en zo 

inzicht te laten krijgen in de mogelijkheden en het belang 

van de juiste innovaties, waaronder die van eHealth. Een 

nieuwe eHealth visie voor de GGZ wordt voorgesteld:

• eHealth biedt de mogelijkheid om EPD’s te koppelen

De achilleshiel van de Nederlandse gezondheidzorg is de 

connectiviteit tussen data. Door gebrek aan samenwerking 

hebben Nederlandse zorginstellingen miljarden euro’s 

dan doorgetrokken worden naar de al werkende zorgver-

lener die meer in contact zou moeten worden gesteld met 

technologische universiteiten en gerelateerde bedrijven. Er 

zijn al enige voorbeelden van Nederlandse ziekenhuizen 

die een hub trachten te vormen met science parks om zo 

samen de brug te maken tussen ontwikkeling en imple-

mentatie van technologische innovatie. 

VERbInDIng
Het Nederlands zorgstelsel wordt internationaal geres-

pecteerd, zoals ons voetbal dat ook in het verleden deed. 

Het is nu aan ons medisch leiderschap om te investeren 

in het dichten van de kloof met technologische innovatie. 

Met verbinding tussen ontwikkelaars, zorginstellingen 

en patiënten kunnen wij toetreden tot een nieuw tijdperk 

waar technologische innovatie vervlochten is met de 

huidige pilaren van de Nederlandse zorg. Internationaal 

is deze ontwikkeling in volle gang, en om het Nederlands 

zorgstelsel - in tegenstelling tot het voetbal - aan de top te 

hóuden, is het nu zaak hierbij aan te haken. De eerste initi-

atieven daartoe worden ontplooid zoals die van verschil-

lende jonge zorgverleners die de samenwerking opzoeken 

buiten het traditionele denken. Werkgroep Zorg 2025 biedt 

hier aandacht aan in haar komend visiedocument, dat op 

18 januari 2017 tijdens het evenement ‘Bridge the (g)@pp’ 

in Utrecht zal worden gelanceerd. De eHealth commissie 

van De Jonge Specialist schrijft in haar blog djsehealth.nl  

over de laatste trends en gaat samenwerking aan met 

ontwikkelaars. De eerste aanrakingen over de kloof zijn 

een feit; het is tijd om stevige bruggen te bouwen.

Drs. Alexej Kuiper heeft een business administration oplei-

ding cum laude afgerond aan de Erasmus Universiteit en 

is in opleiding tot psychiater bij Arkin. Hij heeft daarnaast 

gewerkt bij GGZ InGeest, GGZ Rivierduinen en GGZ Noord 

Holland Noord. Als bestuurslid van De Jonge Specialist is  

hij voorzitter van platform Toekomst en Innovatie, 

afgevaardigde in Werkgroep Zorg 2025 en lid van de 

Onderhoudsgroep Generieke module eHealth namens de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 

eHealth

Zorgverlener, til eHealth naar 
een hoger niveau

Het is nu aan ons medisch 

leiderschap om te investeren in 

het dichten van de kloof met 

technologische innovatie

“
”

Alexej kuiper
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“Opschalen, opschalen, opschalen”, was de oproep 

tijdens de eHealth Week 2016. Voor veel zorgverleners 

en patiënten is deze boodschap niet geschikt. Zij willen 

zorgvuldig hun stappen zetten met zicht op de consequen-

ties en de mogelijke resultaten. Dat is van belang, want het 

betreft over het algemeen kwetsbare mensen en de keuzes 

vergen vertrouwen en zekerheid. 

ZInVol gEbRUIk EHEAltH
In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 

en in samenspraak met verschillende partijen in de GGz 

wordt een generieke module ontwikkeld met afspraken 

over het gebruik van eHealth in de geestelijke gezond-

heidszorg. Een onderhoudsgroep onder leiding van 

Gert-Jan Kloens is medio 2015 gestart met de voorbe-

reidingen hiervan. Eind 2016 is de generieke module 

gereed. Deze helpt zorgverleners om keuzes te maken in 

hun dagelijkse praktijk. Het doel van de module is zinvol 

gebruik van digitale zorgtoepassingen te bevorderen 

waardoor zorgverleners, patiënten met psychische proble-

matiek en hun naasten kunnen profiteren van de voordelen 

die eHealth biedt. 

onDERDEEl VAn goEDE ZoRg
De Generieke module eHealth maakt onderdeel uit van 

tientallen op elkaar afgestemde kwaliteitsstandaarden 

(zorgstandaarden en generieke modules) die het Netwerk 

Kwaliteitsontwikkeling GGz voor eind 2017 laat ontwik-

kelen. De standaarden geven antwoord op de vraag: wat is 

goede zorg en hoe kunnen we die leveren en borgen tegen 

aanvaardbare kosten? De Generieke module eHealth is één 

van de modules waarin de begeleiding, behandeling en zorg 

voor grotere groepen patiënten wordt beschreven, ongeacht 

hun aandoening of stoornis. Uiteindelijk bieden de generieke 

modules samen met de stoornisspecifieke zorgstandaarden 

de mogelijkheid om regionaal en lokaal afspraken te maken 

om de zorgpaden in te richten, om de patiënt de zorg te 

geven die bij hem of haar past en aansluit. 

Bij de ontwikkeling van de module over eHealth wordt 

in het bijzonder rekening gehouden met het feit dat de 

verwachtingen t.a.v. de zorg snel veranderen, de technolo-

gische ontwikkelingen razendsnel gaan en zorgverleners 

en patiënten vaak ook nog zoekende zijn naar de meest 

adequate vormen van eHealth. De generieke module 

verwacht richting te geven in deze ‘jungle’.

totstAnDkoMIng
De generieke module komt tot stand door samenwerking 

met en inbreng van alle relevante beroepsgroepen, patiën-

tenorganisaties en koepelorganisaties. Deze organisaties 

vaardigen een lid af naar de onderhoudsgroep met exper-

tise van het onderwerp, zonder last of ruggespraak. De 

InHoUD In ontWIkkElIng
De Generieke module eHealth is momenteel volop in 

ontwikkeling, en bovendien wordt de inhoud eerst voor 

commentaar en autorisatie voorgelegd aan alle relevante 

partijen in de GGz. In deze fase staat de inhoud dus nog 

niet vast. De onderhoudsgroep heeft aandacht voor de 

volgende aspecten:

•  Patiënten- en naastenperspectief bij eHealth

•  Meerwaarde, maar ook nadelen van eHealth per actor

•  Voorbereiding van een keuze om eHealth in te zetten/te 

gebruiken

•  Aspecten waar je aan moet denken bij een keuze

•  Per zorgfase: het doel van eHealth, de rol van de  

zorgverlener en de outcome

•  Zorgorganisatie met aandacht voor competenties, veilig-

heid en kwaliteit, kosteneffectiviteit, financiering en 

randvoorwaarden en implementatie

•  Kwaliteitsindicatoren

pAtIëntEn- En nAAstEnpERspEctIEF
Een onderdeel in de generieke module zoomt in op het 

patiënten- en naastenperspectief. Dit hoofdstuk beschrijft 

de uitgangspunten voor goede zorg, zoals omschreven 

door patiënten en hun naasten. Specifiek wordt aange-

dacht besteed aan hun wensen en eisen wanneer in het 

zorgproces gebruik wordt gemaakt van eHealth. Bovendien 

zijn in dit hoofdstuk aanbevelingen opgenomen.

Deze uitgangspunten zijn voortgekomen uit twee 

documenten:

Module

eHEAltH Als onDERDEEl VAn goEDE ZoRg

Generieke module eHealth 
in de GGz

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in te 
zetten. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met de behandeling  
van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. ook verschijnen 
uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf meer regie te voeren 
over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel door een groot en divers 
aanbod en snel veranderende technische mogelijkheden. Er is nog weinig 
wetenschappelijke bewijs voor het effect, maar de voordelen voor patiënten 
en zorgverleners lijken op voorhand overtuigend. De generieke module 
eHealth helpt zorgverleners in de ggz gefundeerde keuzes te maken.

bekrachtiging van de generieke module vindt vervolgens 

stapsgewijs plaats:

•  Bespreken van concepten waarbij de achterban gevraagd 

wordt feedback te leveren

•  Bespreken en testen van de generieke module in de 

praktijk

•  Vragen van commentaar van relevante partijen op de 

concept Generieke module eHealth tijdens de commen-

taarfase

•  Verzoek om autorisatie van de generieke module tijdens 

de autorisatiefase.

Door het betrekken van alle relevante partijen in de GGz 

en door het opnemen van verschillende momenten voor 

consultatie/commentaar wordt de inhoud van de module 

breed gedragen.

Projectorganisatie

De onderhoudsgroep die de module opstelt, bestaat 

uit patiënten, een naaste, zorgverleners, een zorgaan-

bieder en een zorgverzekeraar. Zij komen gedurende 

het project vier keer bijeen en tussentijds worden de 

leden bevraagd op expertise, feedback en hun netwerk. 

Daarnaast is een expertgroep gevormd van deelnemers 

met expertise op het terrein van eHealth. De dagelijkse 

werkzaamheden zijn in handen van een projectteam, 

bestaande uit twee wetenschappelijk medewerkers, 

een ondersteuner en een projectleider. Voor het totale 

project is anderhalf jaar uitgetrokken en is een totaal 

budget van e 111.000,- beschikbaar.

De experts uit de Expertgroep zijn:
Quintus Bosman, Nictiz
Fianne Bremmer, GGZ Nederland
Martijn Claus, Digitalezorg.nl
Thea Duijnhoven, Stichting Pharos
Joann Hinrichs, De Zorgontwikkelaars
Matthijs Lambooij, RIVM
Michael Milo, eHulp.nl
Odile Smeets, Trimbos instituut
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•  Visiestuk Focus op gezondheid - Zorg voor herstel

Dit visiedocument beschrijft hoe zorg de mens met een 

psychische problematiek kan helpen op weg naar herstel, 

waarbij de mens en zijn keuzes voor het leven centraal 

staan gedurende alle fasen.

•  Basisset Kwaliteitscriteria GGZ vanuit cliënten- en 

familieperspectief

De Basisset Kwaliteitscriteria GGZ is vanuit cliënten- en 

familieperspectief opgesteld. Het document beschrijft de 

wensen en eisen van cliënten, familie en andere naastbe-

trokkenen. Beide documenten zijn te vinden op de website 

vraagsturingindezorg.nl.

leden van de onderhoudsgroep eHealth in de ggz

Met de Generieke module eHealth wil ik realiseren dat…

Gert Jan Kloens, voorzitter van de Onderhouds-
groep en lid van de Implementatieraad van het 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Psycho-
loog en seksuoloog.

“de criteria op een rijtje worden gezet waaraan goede 
digitale zorg moet voldoen en dat het helpt op deze 
manier zorgverleners bij alle uitdagingen die op hun pad 
komen.”

Hein van der Hulst, lid en bestuurslid van 
Labyrint- In Perspectief en neemt deel namens 
het Landelijk Platform GGZ, vanuit het perspec-
tief van Naasten.

“mensen met psychische problematiek, ook via eHealth, 
meer bij de zorg worden betrokken. Dat zal de kwaliteit 
van leven van patiënt en zijn naaste alleen maar verhogen 
want meer betrokkenheid leidt tot meer inzicht.”

Patty Lievense, ambassadeur van Grip op 
eHealth en neemt deel namens het Lande-
lijk Platform GGZ, vanuit het perspectief van 
cliënten.

“de faciliteiten die digitale zorg kan bieden praktisch 
worden ingezet op een zodanige wijze dat cliënten in de 
GGz zich beter ondersteund voelen in hun herstel naar een 
waardevol eigen leven binnen de (toekomst)mogelijkheden 
die er voor hen zijn.”

Wietske Tieskens, GZ-psycholoog en neemt 
deel namens de Landelijke Vereniging voor 
Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
“mijn collega’s meer kennis krijgen over eHealth 

en daardoor enthousiaster worden.”

Marty Dijkstra, manager bij GGZ Noord-Holland 
Noord en neemt deel namens GGZ Nederland. 
“eHealth de plek in de behandeling krijgt die het 
verdient, zodat meer cliënten optimaal profi-

teren van de extra mogelijkheden die het biedt!”

Peter van Zuidam is werkzaam voor Zilveren 
Kruis en neemt deel namens Zorgverzekeraars 
Nederland.

Fanny Schilderinck, Praktijkondersteuner GGZ 
en werkzaam voor Cohesie Huisartsenzorg. 
Neemt deel namens de Landelijke Vereniging 
POH-GGZ.

“eHealth een uitdagende aanvulling is.”

Jacqueline Neijenhuis, projectleider van de 
Generieke module eHealth en werkt als zelfstan-
dige in de gezondheidszorg. Projectleider van de 
Generieke Module samenwerking en ondersteu-

ning van naasten en procesbegeleider bij BijnierNET waar 
de eerste schreden naar eHealth worden gezet. 
“er eindelijk aandacht komt voor digitale ondersteuning van 
naasten van mensen met een psychische problematiek.” 

Marloes Martens, werkzaam bij ResCon, een 
advies- en onderzoeksbureau op het gebied van 
gedragsverandering toegespitst op de gezond-
heidszorg en duurzaamheid. Als wetenschap-

pelijk medewerker lid van het projectteam en voormalig 

Anna-Carina Ekelenkamp, psychotherapeut 
en GZ-psycholoog en praktijkhouder van een 
eigen praktijk voor kinderen, jeugd en volwas-
senen. Neemt deel namens de Vereniging voor 

Gedragstherapie en Cognitieve therapie. 
“eHealth door de betrokken partijen (cliënt, naaste, 
zorgaanbieder, productontwikkelaar, financier) ervaren 
wordt als een van de mogelijke en werkbare therapeuti-
sche middelen binnen de werkrelatie.”

Nancy Majoor, verpleegkundige en neemt deel 
namens Verplegende en Verzorgende Neder-
land. Projectleider eHealth voor de EPA groep bij 
GGz-NHN. Ervaring met internetbehandelingen 

en beeldbellen. Nancy Majoor is tijdelijk vervangen door 
Maikel van Tilburg. 
“het beter gaat met mensen, alleen al vanwege het reizen 
naar de praktijk dat minder nodig is.”

Suzan Möller, psycholoog, praktijkhouder van 
een praktijk voor neuropsychologisch onder-
zoek en behandeling. Voor het Nederlands 
Instituut voor Psychologie is zij eHealth- 

ambassadeur.
“ik hoop dat psychologen hun rol pakken, daar waar de 
individuele cliënt iets extra’s of anders nodig heeft om 
eHealth goed te kunnen gebruiken en dat zij creatief gaan 
meedenken met de patiënt en zijn netwerk om goede inzet 
te realiseren.”

Peter Daansen, klinisch psycholoog bij PsyQ en 
neemt deel namens de Nederlandse Vereniging 
voor Psychotherapie. Hij heeft twee program-
ma’s voor eetstoornissen ontwikkeld.

“het gebruik van eHealthe-health in de praktijk toeneemt.”

Alexej Kuiper, psychiater in opleiding en 
bestuurslid bij de Jonge Specialist en voorzitter 
Platform Toekomst en Innovatie. Hij neemt 
deel namens de Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie. 
“zorgverleners en patiënten meer inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van eHealth en daarnaast geïnspireerd 
raken om zelf initiatieven te ontplooien.”

Bart van Pinxteren, huisarts en neemt deel 
namens het Nederlands Huisartsen Genootschap. 
“Met de GM eHealth wil ik de rationele inzet van 
eHealth in de GGz door mijn collega-huisartsen 

stimuleren.”

projectleider van het project Grip op eHealth. 
“eHealth in alle fasen van het zorgproces wordt overwogen 
en onderdeel wordt van de reguliere zorg”

Wilma Kuijpers, werkzaam bij ResCon, een 
advies- en onderzoeksbureau op het gebied 
van gedragsverandering toegespitst op de 
gezondheidszorg en duurzaamheid. Als  

wetenschappelijk medewerker lid van het projectteam. 
Ontwikkelaar van eHealth-toepassing voor borst- en 
longkankerpatiënten. 
“zorgverleners, cliënten en naasten worden geïnformeerd 
over de mogelijkheden van eHealth en dat zij hierdoor 
worden gestimuleerd en ondersteund om eHealth te 
gebruiken.”

MEER InFoRMAtIE
De Generieke module eHealth wordt samen met alle 

andere kwaliteitsstandaarden praktisch ontsloten via een 

modulair opgebouwde online database. Totdat de database 

gereed is, kunt u de opgeleverde kwaliteitsstandaarden 

downloaden via www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl. 

Op deze website vindt u ook meer informatie over de 

activiteiten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. 

Voor meer informatie over de Generieke module eHealth 

kunt u zich wenden tot Jacqueline Neijenhuis, project-

leider, mail: jacqneijenhuis@me.com of telefoon: 

06-41462968. 

‘Beeldcommunicatie 
in de ZORG’

Donderdag 13 okt. 15.00 uur
Dinsdag      18 okt. 10.00 uur

Meld u aan via e-mail: 
fred.biloen@alfredconnects.nl

Laat u informeren tijdens 
het gratis webinar:

…en maak kans op een 
jaarlicentie van Zoem 

t.w.v. € 239,-

A new way of communication and collaboration 
within Healthcare

• ONLINE BEELDBELLEN, CHATTEN EN 

VERGADEREN

• SCHERMEN ÉN APPLICATIES DELEN

• VIRTUELE RECEPTIE & BEHANDELKAMER

• MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Powered by: www.healthcareconnected.nl  /  +31 621 220 703

Is het toepassen van deze technologie voor de 
toekomst, of creëert het NU al nieuwe kansen om 
efficiënter met patiënten/ cliënten en 
zorgcollega’s te communiceren?

advertentie
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Preventie

HoE ZIEt 113onlInE.nl ER oVER 5 jAAR UIt?
Over 5 jaar zijn we volop bezig met serious gaming. We 

doen dan ook nog veel meer met mobiel. Mobiel biedt de 

mogelijkheid van zowel passief als actief verwerken van 

data. Via GPS zou je, desgewenst, kunnen nagaan waar je 

bent en al dan niet in gezelschap. Je zou laagdrempelig 

zes keer per dag vier vragen (hoe gaat het met je) kunnen 

stellen. Iemand kan op smartphone of iPad een antwoord 

geven. Je zou interventie kunnen toepassen als iemand 

aangeeft zich depressief te voelen (doe ontspanningsoe-

feningen). In jargon ‘ecological momentary intervention’ 

(EMI). In feite heb je dan een ‘elektronische buddy’ aan 

boord. We krijgen ook nu al enorme ladingen tekst binnen 

waarmee we sentiment analyse zouden kunnen gaan 

toepassen. Met dat doel heb ik meer dan 500 chats onder-

zocht in het kader van mijn promotieonderzoek. Ik hoop 

zo antwoord te kunnen geven op de hamvraag: werkt het? 

Alles wijst er tot nu toe op dat dit het geval is.

WAnnEER En WAARoM HEb jE 113onlInE bEDAcHt?
Dat zal ongeveer tien jaar geleden zijn. Als psychiater 

nam ik verlof op om 113 op te zetten. Ik wilde mij na een 

periode werkzaam te zijn geweest in de crisisdienst, maar 

later ook als manager verdiepen in een specifiek onder-

werp. Het bleek dat op het Ministerie aandacht voor suïci-

ongelooflijk gevaarlijk het is en hoe ongelooflijk ver ze al 

zijn en ten slotte hoe ontzettend weinig vertrouwen ze 

hebben dat hulp kan helpen. Voordat vooral die innerlijke 

argumenten overwonnen zijn, mag je eigenlijk blij zijn 

dat ze überhaupt komen. Ook moet gezegd worden dat 

de communicatie tussen hulpverleners onderling of met 

de cliënt vaak hapert. Bijvoorbeeld wordt niet altijd actie 

ondernomen als een cliënt een afspraak niet nakomt. 

HEt AAntAl VERkEERsDoDEn Is FlInk tERUggE-
lopEn. stERFtE DooR sUïcIDE nEEMt jUIst toE.
Jarenlang was het aantal suïcides redelijk constant, rond 

de 1.500 per jaar. De grote klap in ons land kwam in 2008 

nadat we in 2007 een relatief goed jaar hebben gehad. We 

zijn sindsdien naast Griekenland stijger nummer een met 

een stijging van 38% sindsdien. Ik concludeer daaruit dat 

onze zorg de klap van de crisis niet zo goed heeft weten 

op te vangen. Dat is wel doorslaggevend geweest om te 

stellen dat het radicaal anders moet met als motto ‘zero 

suïcide’. Laten we bedenken dat we in de zeventiger jaren 

3.500 verkeersdoden per jaar hadden. We haalden onze 

schouders op, immers auto’s rijden nu eenmaal hard en 

depreventie ‘non-existent’ was. Als deskundige had ik enige 

tijd een achterwacht functie bekleed bij de organisatie 

Interapy, een eMental Health platform. Ik kreeg daarmee 

wel gevoel bij dit soort werk. Maar ook was opmerkelijk dat 

zodra suïcidaliteit ter sprake kwam organisaties vaak niet 

verder durfden met het contact. Angst voor claims speelde 

daarbij zeker een rol. Het bijwonen van een eMental Health 

conferentie en ontmoetingen met (inmiddels professor) 

Heleen Riper gaven de doorslag. Ik zal nooit vergeten hoe 

ze aan de eind van een vrijdagmiddagspreekuur bij mijn 

toenmalig praktijkje binnenkwam op knalrode laarsjes door 

kniehoge sneeuw. Op mijn vraag of ik verder moet met 

mijn plannen met een suïcideplatform zegt Heleen ‘belang-

rijk, dat moet je doen’. Dat was een cruciaal moment en 

doorslaggevend. Anders had het vast nog jaren geduurd. 

De kracht van Internet en inmiddels social media bij de 

aanpak wordt mij steeds duidelijker. 

lEIDt MEER AAnDAcHt (IntERnEt) ook tot MEER 
RIsIco? pARADox?
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn mensen 

die met zelfmoordgedachten rondlopen slechte aandacht-

trekkers en hulpzoekers. Het zijn ‘doe-het-zelvers’. Ze 

zijn als het ware kleurenblind voor de ernst van de 

situatie. Het blijkt dat ze helemaal niet zo inzien hoe 

jAn MokkEnstoRM - 113onlInE:

‘ Inzet internet bij terugdringing 
suïcide heeft zichzelf bewezen’

jan Mokkenstorm onderkende als psychiater ongeveer tien jaar geleden 
de potentie van Internet bij het terugdringen van zelfmoord/suïcide. 
Het platform 113online (gevestigd in Amsterdam) biedt laagdrempelige 
toegang online. Al spreekt jan Mokkenstorm als directeur niet graag over 
een ‘eHealth’ bedrijf, volgens de auteur is er absoluut preventie, educatie 
en zorg via eHealth. ook de koers die ingezet wordt wijst in deze richting. 
steviger profilering (als eHealth dienst) zou wellicht ook kunnen bijdragen 
aan meer naamsbekendheid van 113online. Want dat is ook het streven.

Jan Mokkenstorm is oprichter van Stichting 113Online, 
het online platform voor preventie van zelfmoord. 
Na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Limburg in Maastricht werd Jan in de Valeriuskliniek 
Amsterdam opgeleid tot psychiater en psychotherapeut. 
Hier ontstond zijn fascinatie voor de hulp aan mensen in 
ernstige emotionele crisis, in het bijzonder mensen die 
zich suïcidaal gedragen.
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langzamerhand krijgt iedereen een auto. Er veranderde 

pas wat toen we het niet meer zo normaal vonden. Met een 

gestructureerde systematische aanpak kwam de verande-

ring langzaam op gang. Zo herinner ik mij wat een onzin 

mijn vader het vond dat hij autogordels moest omdoen. 

Er bestond grote weerstand. Vandaag de dag voel ik mij 

onprettig als ik per abuis wegrijd zonder autogordels. 

Kortom, waarom lukt het wel in het verkeer, bij AIDS of 

infectieziekten. Dat is de vraag die we ons nu moeten 

stellen rond suïcide.

WElkE coMMUnIcAtIEMIDDElEn WoRDEn IngEZEt 
En WElkE nIEt?
We gebruiken een volledig beveiligde werkomgeving voor 

onze hulpzoekers, die via berichten, chat en telefoon 

contact met ons maken. We gebruiken tekst en stem, 

maar bewust geen beeldcontact, omdat we de anonimi-

teit voorop hebben gezet. We werken drempelverlagend. 

Dat is de mogelijkheid van Internet en eHealth. Jij creëert 

op jouw voorwaarden in volledige anonimiteit met een 

muisklik de spreekkamer. We kunnen filmpjes en andere 

informatie uitwisselen, maar ook refereren aan eerdere 

chatgesprekken. We zien 113Online niet als een vervanger 

van reguliere hulpverlening. We beschouwen 113 wel als 

een eventueel voorportaal. Ik zie dat we met eHealth veel 

meer mensen bereiken met effectieve zorg (formule Bereik 

x Effect = Resultaat). Het resultaat is (bron jaarverslag 2015) 

‘dat we met de huidige schaal tientallen levens per jaar 

redden en honderden suïcide pogingen helpen voorkomen’.

Is sUïcIDAlItEIt nIEt VAAk EEn bIjpRoDUct VAn 
EEn onDERlIggEnD pRoblEEM (DEpREssIE bIj-
VooRbEElD)?
Dat suïcidaliteit het bijproduct is van een onderliggend 

probleem wordt beschouwd als een achterhaald standpunt. 

Natuurlijk is er wel een samenhang, maar ik zou zeggen 

dat er eerder iets te zeggen is voor een suïcidehulplijn met 

als afgeleide een depressiemodule. En dus niet andersom. 

Het blijkt dat behandeling van suïcidegedachten ook een 

gunstig effect kan hebben op onderliggende problematiek. 

Wat dat betreft zitten wij goed met de aanpak.

HoE VER gAAt DE HUlpVERlEnIng VAn 113onlInE?
Wij zijn er voor de acute hulp 24/7. We zullen vaak een 

contact adviseren met de reguliere zorg. We proberen 

zoveel mogelijk de bal bij de cliënt te laten. Die heeft ons 

immers zelf ook kunnen vinden! De vraag is enorm groot 

en er zijn tijden geweest dat we al blij waren dat we de 

telefoon konden opnemen als organisatie. Er is steeds een 

grote nood aan vrijwilligers. De kwaliteit moet gewaar-

borgd zijn en training is nodig. 

Is HEt Motto ‘ZERo sUïcIDE’ tE Hoog gEgREpEn?
In Nederland associëren we zero altijd met het woord ‘zero 

tolerance’. Een absolute stellingname. In het buitenland is 

dat beslist niet zo. Daar ziet men dat veel nuchterder. Wij 

denken echt dat er heel veel te winnen is.

HEEFt HEt plAtFoRM concURREntIE?
Wij beschouwen niets als concurrentie. Wij richten ons op 

verbindingen met netwerken, waardoor we in Nederland 

meer bereiken dan de som van afzonderlijke inspanningen 

van allerlei partijen. Ik denk wel dat wij op een zeker 

moment door anderen als concurrent zijn gezien. Partijen 

die bijvoorbeeld naast verslavingszorg ook suïcidaliteit 

behandelen. Wij houden ons niet bezig met - overigens 

ook heel goede dingen - verslavingszorg of kindermis-

handeling. Wij beschouwen ons dan ook niet echt als een 

eHealth bedrijf, maar meer dan dat. We krijgen vertrouwen 

van overheid (inclusief de financiering), maar inmiddels 

ook van grote GGZ instellingen en zorgverzekeraars. We 

hebben een businesscase, want suïcide is zeer ontwrich-

tend voor de maatschappij. 

Is HEt plAtFoRM ook ExpoRtEERbAAR?
Wij hebben heel veel expertise ontwikkeld. De zorg is 

evidence based en gebaseerd op erkende richtlijnen. De 

combinatie die we nu ontwikkeld hebben met een dienst 

waarbij de cliënt het klokje rond kan bellen en chatten met 

getrainde vrijwilligers is tamelijk uniek. Temeer omdat we 

online verschillende therapiemodaliteiten aanbieden en 

onbegeleide zelfhulp. Daarmee zijn we het meest allround 

en vergaand in de wereld. Wij waren de eerste met een 

hotline, maar je ziet dat verschillende grote organisaties 

dit onder de knie beginnen te krijgen. De opgedane kennis 

is ook te lezen in een publieksuitgave, het boek ‘Hoop Doet 

Leven’. In internationaal verband vertel ik vaak over onze 

opzet en onze ervaringen. Ik zie daar wel mogelijkheden. 

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist en publiceert 

over medische innovaties

Uit presentatie voor derde jaars medisch studenten 
(Amsterdam)

steeds vaker werken zorgverleners in de ggZ  
buiten hun instelling. Ze zijn bijvoorbeeld actief in 
outreachende wijkteams, zoals FAct en een Acuut 
Zorgteam (AZt). Een ander voorbeeld is de spV-er 
die vanuit een ggZ-instelling een spreekuur heeft 
in een huisartspraktijk. Dit brengt zorg- en dienst-
verlening dichter bij mensen. Het snel en veilig 
beschikbaar hebben van relevante cliëntinformatie 
is daarbij essentieel. Met de nExUs / DoEn!-app 
is dat geregeld. nExUs nederland heeft samen 
met een van haar klanten, ggZ oost brabant, de 
nExUs / DoEn!-app ontwikkeld. Uitgangspunt was 
de mobiele zorgverlener te geven wat hij in zijn 
dagelijkse praktijk nodig heeft. “En dat is gelukt”, zo 
laat ggZ oost brabant weten.

Als je als zorgverlener buiten de deur werkt, ben je  

weinig op kantoor. Inzage in je afspraken en cliënt- 

informatie heb je onderweg niet eenvoudig beschikbaar. 

Dit is erg onhandig. Je hebt daardoor niet de actuele 

gegevens van je cliënten bij de hand. Even snel het 

adres en de gegevens checken is er niet bij. Maar ook je 

afspraken en het verslag op een efficiënte wijze vastleggen 

is onderweg lastig.

AllE FUnctIEs VooR onDERWEg onDER  
HAnDbEREIk
“Wat je onderweg nodig hebt, zit in de app”, vertelt een 

enthousiaste zorgverlener van GGZ Oost Brabant:

- je agenda inzien;

- afspraken inzien, wijzigen, toevoegen en verwijderen;

- routeinformatie;

- rapporteren;

- tijdschrijven;

- je caseload inzien;

-  de kern van het cliëntdossier bekijken (NAW, cliëntkaart, 

decursus en zorghistorie).

IntUïtIEF, MEER tIjD VooR En FocUs op DE clIënt
Zorgverleners vinden de app erg overzichtelijk. De app 

wijst voor zich en na installatie kan iedereen er mee aan 

de slag. “Ik ben een digibeet en wil er graag mee op pad”, 

zegt een zorgverlener. Je leert het verder vooral door er 

mee te werken. Naast het gemak levert het gebruik van 

de app tijdwinst op: je hebt de benodigde informatie snel 

op je scherm én je kunt afspraken en rapportages meteen 

afhandelen. Bijvoorbeeld als je tussen twee afspraken door 

even vijf minuten over hebt. Aan het eind van een dag heb 

je je administratie geheel bijgewerkt.

En, niet onbelangrijk, hij werkt heel intuïtief en handig. 

Dit komt door de overzichtelijke lay-out, dat je kunt 

‘swipen’ en je kunt je rapportage zelfs inspreken. Voor het 

inspreken maak je gebruik van de dicteerfunctie op het 

gebruikte apparaat. De app werkt zowel op smartphones 

als tablets. Doordat je met een smartphone of tablet werkt, 

kun je veel makkelijker je focus op de cliënt houden in 

plaats van op je laptop.

pRIVAcy gEREgElD
Wat wel even wennen is, is het inloggen. De inlogcode 

moet je uit een andere app ophalen. Natuurlijk is dit 

gedaan om de privacy te vergroten. Juist een mobieltje 

of tablet laat je eerder even ergens liggen. Voor je het 

weet heeft een onbevoegde toegang tot cliëntgegevens. 

Die veiligheid is ook de reden dat er nooit gegevens op 

het apparaat zelf worden neergezet. Alles wat je vastlegt, 

wordt direct centraal opgeslagen. Een internetverbinding is 

dus noodzakelijk. Voordeel daarvan is dat informatie altijd 

actueel is. Vanwege dezelfde informatieveiligheid werken 

zorgverleners op een apparaat van het werk.

Zorgverleners verwachten dat ze door het gebruik van de 

app anders zullen gaan werken. Dan komen er ongetwijfeld 

vervolgwensen. NEXUS zal deze wensen in een volgende 

uitlevering natuurlijk ter harte nemen. 

App

nExUs / DoEn!-App VooR onDERWEg: 

Gemak, tijdwinst 
en meer focus 
op de cliënt 
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