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Deze presentatie 

• Wat is e-Health? 
• Waarom heeft iedereen het erover?  
• Wat kan e-Health voor de zorg betekenen? 
• Wat weten we over de effecten?  
• Praktische voorbeelden  

• Wat betekent dit voor de verpleegkundige?  
 
 



Wat is e-Health? 

• > 50 definities in de literatuur  een containerbegrip  
– alles in de zorg waarvoor gebruik gemaakt wordt van het 

internet …. 
– alles in de zorg waarvoor ICT gebruikt wordt …. 
– alles in de zorg dat stroom gebruikt ….  

• geen eensluidende definitie, maar wel een zeer 
gevarieerd en omvangrijk terrein  
– Veel onderzoek, veel bedrijven, erg versnipperd 

 



Waarom heeft iedereen het erover? 

• Er wordt zeer veel van verwacht: kwaliteitswinst, 
efficientie, kostenbesparing 

• Het is modern, hip, sexy 
• Er zijn prachtige voorbeelden 
• …..  
• ….. 

 
 
 



Wat kan e-Health voor de zorg betekenen? 

• Heel veel: in principe al die dingen die er van 
verwacht worden 
– Educatie en informatie 
– Ondersteuning van eigen regie en zelfmanagement 
– Monitoring en veiligheid 
– Zorg op afstand (beeldcontact) 
– …… 

• Maar: dat is niet vanzelf het geval!  

 
 



Wat is er bekend over de effecten? 

• Heel weinig! Het is vooralsnog vooral een belofte 
– Heel weinig (goed) onderzoek 

• In veel studies wordt die belofte niet waargemaakt 
• Maar: er zijn zeer veelbelovende voorbeelden 

– Monitoring en e-coaching bij hartfalen 
– Idem bij COPD 

• Vooral krachtig bij ondersteuning zelfmanagement 
en eigen regie 

 
 



Visie op zelfmanagement 

• Zelfmanagement is NIET zelf leren te doen wat 
professionals goed voor je vinden 

• Maar WEL: zelf regie nemen, zelf 
verantwoordelijkheid nemen, fouten maken 

• Dat betekent: de professionals meer op afstand, als 
coach, adviseur, stimulator, ….. 

 



Wat heb je nodig om zelfmanagement ‘te 
doen’? 
• Ziektespecifieke kennis    
• Ziektespecifieke vaardigheden   
• Zelfvertrouwen  
• Inzicht in eigen functioneren  
• Ondersteunende sociale context 

 
 



Praktische voorbeelden 

• It’s Life  
• Active Ageing 
• Telecommunicatieplatform voor ouderen 
• Telemonitoring van pijn bij kanker 
• …. 
• …. 



It’s LiFe! 

 
• Interactive Tool for Self management through 

Lifestyle Feedback! 
• Belang van een gezonde leefstijl 

 
 

Lifestyle counseling 
 
“Ask not what disease the person 
has, but rather what person the 
disease has” William Osler 



De tool 

 



Active Ageing 



Het principe 

Monitoren 

Feedback/ 
Advies 

Zelf-
management 

 Gebruiker ontvangt 
dagelijks feedback over 
eigen fysieke 
functioneren 



Feedback via scherm van telefoon 

 



Database voor professionals 

  



Zelfmanagement 

• Monitoren van eigen gewicht, balans, knijpkracht, en 
activiteit 

• Opvolgen advies van professional 
• Gevolgen eigen functioneren 
• Gevolgen van advies op indicatoren van 

kwetsbaarheid 
 Monitoren 

Feedback/ 
Advies 

Zelf-
management 



Een telezorgplatform 

 
 



Inhoud 

Basis  
Beeldcontact  
Services (bv. maaltijden) 
Info gemeente 

Buurt   
Klusjesman  
Vervoer 
Activiteiten in de buurt 

Medisch 
Afspraak zorgverlener  
Herinnering afspraken & medicatie 
 

 
 



Hoofdmenu 

• mnbmnb 
 



Klusjesdienst  

 



Contacten  

 



Contacten  

 



Telemonitoring van pijn bij kanker 



Wat betekent dit voor de verpleegkundige? 

• Het werk verandert echt: intensiever, meer 
informatie, meer zorg op maat, meer clientgericht 

• Zorgprocessen moeten anders  
• Het vak wordt er spannender van 

 
• Je moet wel nieuwe dingen leren 

 
 



Besluit 

• e-Health is zeer veelbelovend: we zijn pas aan het 
begin van de mogelijkheden 
– Sensortechnologie gaat snel 
– Kunstmatige intelligentie 
– Er kan steeds meer mobiel 
– Patiënten raken vertrouwd met technologie 

• Maar: pas op, het gaat om meer dan een ‘app-je 
maken’. De besproken voorwaarden zijn essentieel 
voor succesvolle applicaties 
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