
E-health
Handboek voor zorg- 

en hulpverleners

Alexander Waringa en Anne Ribbers
onder redactie van

A
lexander W

aringa en A
nne Ribbers (red.)

E-health

E-health is mensenwerk, en wordt gedragen
door de professionals uit de zorg. Het is tijd 

om de rol van de hulp- en zorgverleners binnen 
e-health centraal te stellen en serieuzer te nemen. 
Hoe communiceer je op afstand, hoe motiveer je 

cliënten en hoe houd je vinger aan de pols? 

Waringa en Ribbers introduceren in dit boek een effectieve metho-
de voor online gespreksvoering en bieden handvatten waarmee 
zorg- en hulpverleners daadwerkelijk actief aan de slag kunnen. 
E-health bevat een compleet overzicht van alle facetten van online 
behandelen: van onderliggende taalstrategieën en privacyvraag-
stukken tot tips voor het implementeren van online interventies. 
De auteurs sluiten af met een uitgewerkte blended behandeling 
voor een dwangstoornis. 

Alexander Waringa en Anne Ribbers (oprichters eCarePro) 
schreven dit boek met een gedreven groep experts, waaronder 
Nathan Bachrach (klinisch psycholoog), Tamara de Bruijn (forensisch 
orthopedagoog en projectleider Online Zelfhulp), Marc Coenen 
(digitalisering expert),  Jorne Grolleman (expert digitale zorg), 
Jantine van Soolingen (psycholoog en privacy-expert), Viola Spek 
(psycholoog en e-healthonderzoeker) en Mariska Verduijn (opleider 
en examinator).  

www.boompsychologie.nl

WARINGA_Ehealth_omslag-def.indd   1 05-10-18   13:25



E-health

Waringa en Ribbers_E-health_9789058754905_v4.indd   1 05/10/2018   00:13



E-health
Handboek voor zorg- en 

 hulpverleners
Redactie Alexander Waringa en Anne Ribbers

Waringa en Ribbers_E-health_9789058754905_v4.indd   3 05/10/2018   00:13



© 2018 A. Waringa & A. Ribbers, p/a Boom uitgevers Amsterdam

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 
niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 
16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men 
de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht 
te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 kb, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen 
met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, 
vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave 
in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) 
kan men zich wenden tot Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten 
Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written 
permission of the publisher.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties en de artikelen volgens 
wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te 
kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Verzorging omslag: Studio Jan de Boer
Verzorging binnenwerk: Imagerealize

isbn 9789058754905
nur 777

www.boompsychologie.nl/ehealth-handboek
www.bua.nl

Waringa en Ribbers_E-health_9789058754905_v4.indd   4 05/10/2018   00:13



Inhoud

Inleiding 7

1 De digitalisering van de zorg  11
Jorne Grolleman, Marc Coenen en Alexander Waringa
1.1 Digitalisering van de maatschappij  13
1.2 Vier zorgtrends door digitalisering  18
1.3 De e-healthuitdagingen voor de zorg  24
1.4 Samenvatting 30

2 Een overzicht van de wereld van e-health  33
Marc Coenen en Alexander Waringa
2.1 Digitalisering van de werkwijze van cliënt en zorgverlener 35
2.2 Indeling op basis van drie pijlers: proces, gebruiker en technologie 37
2.3 Veelgebruikte e-healthtoepassingen  41
2.4 Samenvatting 49

3 E-mental health in de geestelijke gezondheidszorg 51
Alexander Waringa, Jorne Grolleman en Viola Spek
3.1 De digitale stand van zaken in de ggz 52
3.2 De effectiviteit van online interventies  57
3.3 Het aanbod aan online behandelplatformen 59
3.4 Overige e-mental-healthtoepassingen voor verschillende doelgroepen 63
3.5 De verwachte ontwikkeling van e-mental health binnen de ggz 67
3.6 Samenvatting 69

4 Vier verschillende typen van persoonlijke online begeleiding 71
Alexander Waringa en Anne Ribbers
4.1 Videobegeleiding  73
4.2 Telefoonbegeleiding  76
4.3 Chatbegeleiding  78
4.4 E-mailbegeleiding  81
4.5 Samenvatting  84

5 De kracht van online begeleiden en behandelen 87
Anne Ribbers en Alexander Waringa
5.1 De vier algemene ingrediënten van online begeleiding en behandeling 88
5.2 Sociale anonimiteit binnen online begeleiding  90

Waringa en Ribbers_E-health_9789058754905_v4.indd   5 05/10/2018   00:13



5.3 Asynchroniciteit in de communicatie  94
5.4 De kracht van schrijven in online begeleiding 96
5.5 Samenvatting 99

6 Privacy en veiligheid in een online wereld 101
Jantine van Soolingen en Alexander Waringa
6.1 Uitdagingen voor de online zorgverlener 103
6.2 Stap 1: Een veiligheidsbewuste organisatie  108
6.3 Stap 2: Doordachte en veilige gegevensverwerking 111
6.4 Stap 3: Een goed geïnformeerd akkoord van de cliënt 118
6.5 Samenvatting 121

7 Methodisch aan de slag met online begeleiding en behandelen 123
Alexander Waringa en Anne Ribbers
7.1 Twee processen en acht stappen  124
7.2 Analyseproces 125
7.3 Reactieproces 132
7.4 Samenvatting  145

8 Basisvaardigheden en competenties voor succesvolle e-health  147
Mariska Verduijn, Anne Ribbers en Alexander Waringa
8.1 Online vaardigheden van de cliënt 148
8.2 Basisvaardigheden van de professionele online zorgverlener 152
8.3 Online gedragingen van zorgverleners  153
8.4 Kenmerken van competente online zorgverleners  157
8.5 Competenties voor online zorgverleners  159
8.6 Samenvatting  164

9 Het ontwerpen en implementeren van online interventies  167
Viola Spek en Alexander Waringa, met medewerking van Tamara de Bruijn
9.1 Wat is een online interventie? 168
9.2 Een fasemodel voor het opzetten van online interventies 168
9.3 Voorbeelden van complete interventieprogramma’s  182
9.4 Samenvatting 186

10 Een blended behandeltraject bij dwangstoornis  187
Nathan Bachrach en Anne Ribbers

Dankwoord 227

Literatuur 229

Over de redactie en auteurs 239

Waringa en Ribbers_E-health_9789058754905_v4.indd   6 05/10/2018   00:13



Inleiding 7

Inleiding

De liefde voor het vak komt voor de meeste hulp- en zorgverleners voort uit 
het persoonlijke contact met cliënten en patiënten. Ons favoriete vak dat we 
mochten doceren binnen de studie psychologie aan Tilburg University was dan 
ook de cursus ‘Gesprekstechnieken’. Binnen deze cursus bespraken we verschil-
lende gespreksvormen en hoe met bepaalde modellen en technieken een gesprek 
in goede banen te leiden. Tevens oefenden we veel met het interpreteren van 
non-verbale signalen van je gesprekspartner. De cursus was geheel gericht op 
verbale face-to-facegesprekstechnieken. Tot op de dag van vandaag blijkt dit ook 
te gelden voor de meeste cursussen gesprekstechnieken binnen opleidingen voor 
zorg en welzijn. Professionele gespreksvoering vormt nog altijd een belangrijk 
element.

In 2010 ontvingen wij een onderzoeksubsidie van Zonmw. We kregen de kans 
om te experimenteren met gespreksvoering waarbij je gesprekspartner niet tegen-
over je zit in dezelfde ruimte. Met behulp van internet bleek het zelfs mogelijk om 
via het geschreven woord op een asynchrone manier een (therapeutisch) gesprek 
op afstand te voeren. Eerlijkheidshalve waren we in eerste instantie enigszins 
sceptisch over deze manier van communiceren. Face-to-facegespreksvoering was 
in onze ogen de beste manier van gespreksvoering. Het idee dat je non-verbale 
communicatie grotendeels weglaat, leek ons vrij onwaarschijnlijk. Dat hadden 
we immers tijdens onze eigen opleiding geleerd en brachten we tevens over op 
onze studenten. Toen bleek dat er meer mogelijk was dan we verwachtte, gingen 
we aan de slag met het ontwikkelen van een methode om gespreksvoering in een 
‘blended’ vorm aan te bieden. Daarmee bedoelen wij een vorm waarbinnen wij 
face-to-facegesprekken combineren met online communicatie. Daar waar we in 
de beginjaren weerstand en scepsis herkenden bij onze collega ś in het veld - zij 
konden vaak ook maar moeilijk geloven dat deze manier van gespreksvoering 
kon werken -, zien we nu een groeiende nieuwsgierigheid en interesse en toepas-
sing van deze vorm van begeleiden. 

DE ‘ZORGCONSUMENT’

Onze ontdekkingstocht op het gebied van blended gespreksvoering lijkt naad-
loos aan te sluiten op een andere maatschappelijke ontwikkeling. Door de alom-
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8 E-health

tegenwoordigheid van het internet en de vrije beschikbaarheid van (gezondheids)
informatie is de zogenoemde ‘zorgconsument’ aan het ontstaan. De zorgconsu-
ment is een cliënt of patiënt die goed voorbereid op gesprek komt, mondiger is 
in de relatie tot de zorgverlener en het steeds vanzelfsprekender vindt dat zorg 
en hulp online beschikbaar is (net als andere facetten van het leven). Door deze 
ontwikkeling is het slechts een kwestie van tijd voordat onze cliënten en patiënten 
verwachten dat ze ook online bij ons terecht kunnen. Zorgverzekeraars sorteren 
hier vast op voor door steeds vaker voor te schrijven dat een deel van de zorg via 
e-health beschikbaar komt. Grote it-leveranciers springen hier gretig op in met 
het aanbieden van online behandelplatformen en andere e-healthsystemen. De 
jaarlijkse ‘E-health monitor’ van het Nictiz kondigt daarom al geruime tijd de 
doorbraak van e-health aan. Deze doorbraak blijft vooralsnog uit. Volgens het 
Nictiz komt dat vooral doordat de zorgprofessionals zelf e-health niet massaal 
omarmen. En daar zit de crux. 

E-HEALTH IS MENSENWERK

E-health is mensenwerk en meer specifiek: het werk van hulp- en zorgverle-
ners. Deze zorgprofessionals hebben over het algemeen (bij)scholing nodig om 
e-health te integreren in de dagelijkse praktijk. We denken dan aan scholing op 
de gebieden van online gespreksvaardigheden, het doelmatig gebruik van apps 
en online behandelplatformen, inzicht in de veranderde dynamiek binnen de 
begeleidingsrelatie, en de omgang met de zorgconsument. Opmerkelijk genoeg 
wordt de behoefte aan scholing door veel partijen in de zorg niet als zodanig (h)
erkend. In het vooronderzoek en de gesprekken die wij voor dit boek hielden, 
liepen we namelijk tegen de volgende zaken aan: 

De (cursus)boeken over e-hulp, e-health en e-therapie zijn op één hand te tellen 
en het bekendste boek wijdt slechts enkele paragrafen aan de vaardigheden van 
de hulpverlener om online begeleiding succesvol toe te passen. Het scholingsaan-
bod is zeer beperkt beschikbaar en er wordt weinig geïnvesteerd in de bijscho-
ling van hulp- en zorgprofessionals. Illustratief is ons gesprek met een lid van de 
Raad van Bestuur van een grote ggz-instelling met e-health in haar portefeuille. 
Enerzijds vroeg zij zich af waarom de meeste van hun e-health initiatieven een 
stille dood waren gestorven en anderzijds gaf ze aan dat haar medewerkers het te 
druk hadden voor bijscholing. Daarnaast richt het wetenschappelijk onderzoek 
naar de effectiviteit van e-health zich nog nauwelijks op de rol van zorgprofes-
sional maar vooral op de inzet van online interventies die cliënten zelfstandig 
kunnen doorlopen. Een e-healthonderzoeker vertelde ons dat hij de grootste 
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Inleiding 9

winst voor de zorg zag in innovaties die de inzet van zorgprofessionals vermin-
deren. Onderzoek dat zorgverleners helpt bij het oppakken van hun rol binnen 
e-healthtoepassingen had derhalve minder zijn aandacht. 

Dankzij de inzet van technologie en internet zijn we meer dan ooit in staat om 
beter aan te sluiten op de hulp- en zorgvragen van onze cliënten. Wij zijn er 
echter van overtuigd dat e-health nooit van de grond gaat komen als het niet 
gedragen wordt door de professionals uit de zorg. Het zijn de hulp- en zorgpro-
fessionals die de grote belofte van e-health waarmaken, mits zij hierbij maximaal 
worden ondersteund. Na jaren waarin er vooral is geïnvesteerd in grote it-syste-
men, door verzekeraars steeds meer eisen worden gesteld en de zorgconsument 
zich manifesteert, is het nu tijd om de rol van de hulp- en zorgverleners binnen 
e-health centraal te stellen en serieus te nemen. Om deze reden stelden wij dit 
boek samen met daarin concrete handvatten voor jou, als hulp- of zorgprofessio-
nal, zodat jij op een gedegen manier aan de slag gaat met e-health. De tijd is rijp.  

OPZET VAN HET BOEK

Om de mogelijkheden van blended begeleiden en behandelen te voorzien van de 
juiste context, starten we dit boek met twee hoofdstukken die je (meer) inzicht 
geven in het ontstaan van e-health en de redenen dat we nu op het punt staan 
van grote kantelingen in de zorg. In het derde hoofdstuk beschrijven we hoe deze 
ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden creëren voor de ggz, presenteren we een 
reeks van concrete voorbeelden van e-healthtoepassingen en bespreken we de 
effectiviteit van verschillende vormen van e-health. In hoofdstuk 4 zoomen we 
in op verschillende typen van online behandelen met daarbij de voor- en nade-
len. De onderliggende processen die deze vormen van e-health mogelijk maken, 
bespreken we in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 laten we zien waarom er speciale 
aandacht nodig is voor het beschermen van privacy en cliëntgegevens bij online 
dienstverlening. Op basis van de informatie uit de eerdere hoofdstukken presen-
teren we in hoofdstuk 7 de eCarePro-methode voor online begeleiden en behan-
delen. In dit hoofdstuk lichten we stap voor stap toe hoe je zelf praktisch aan 
de slag gaat met het blended begeleiden van je cliënten of patiënten. Vervolgens 
bespreken we in hoofdstuk 8 voor welke cliënten e-health geschikt is en welke 
(aanvullende) competenties jijzelf nodig hebt om succesvol blended begelei-
ding aan te bieden. In hoofdstuk 9 geven we je een stappenplan om zelf online 
interventies te ontwikkelen, deze te testen en vervolgens aan te bieden binnen 
je dienstverlening. Alle hoofdstukken komen samen in hoofdstuk 10: in dit 
hoofdstuk presenteren we een volledig uitgeschreven voorbeeld van een blended 
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behandeltraject van een patiënt met een dwangstoornis. Met dit voorbeeld laten 
we je zien hoe een e-healthtraject met een actieve rol voor de zorgprofessional er 
in de praktijk uit kan zien. 

Dit boek schreven we samen met een bevlogen groep experts met hart voor de 
zorg. Wij hopen je hiermee de handvatten te bieden waarmee je jouw dienstver-
lening uitbreidt met e-health zodat je jouw cliënten of patiënten nog beter bege-
leidt, ondersteunt en behandelt. 

Met hartelijke groet, 
Anne Ribbers en Alexander Waringa
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De digitalisering van de zorg 11

1
De digitalisering van de zorg 

JORNE GROLLEMAN, MARC COENEN EN ALEXANDER WARINGA

In 2001 richtte huisarts Robert Mol de stichting Emaildokter.nl op uit onvrede 
over het tekort aan huisartsen. Hij vond het ongehoord dat veel mensen geen 
eigen arts hadden. ‘Het frustrerende is dat er niets gebeurt om het probleem 
aan te pakken. Artsen, zorgverzekeraars en de overheid wijzen naar elkaar. Zo 
schiet het niet op.’ De arts bedacht mede op basis van de website Mijnspecialist.
nl, een initiatief van Georg Hennemann, daarom zelf maar een plan. ‘Ik kwam 
al snel uit op internet. Dat is toch het medium van de toekomst.’ 
Als mensen zonder huisarts gezondheidsklachten of -vragen hebben, kunnen ze 
Mol via het internet aanschrijven. Binnen 24 uur krijgen de afzenders telefo-
nisch antwoord. Als de dokter het nodig acht, worden de patiënten uitgenodigd 
op de praktijk langs te komen. 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de toenmalige minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport steunden indertijd zijn initiatief. De minister sloot niet uit dat 
ook in de rest van het land e-maildokters zouden verschijnen. De Landelijke 
Huisartsen Vereniging (lhv) is ronduit tegen. Die vindt het onverantwoord1 
een consultaanvraag af te handelen zonder dat de patiënt is gezien (Rotterdams 
Dagblad, 2001).

1 Inmiddels heeft de lhv het online consult omarmd en samen met het Nederlands 
Huisartsen Genootschap en het Nictiz een gratis en interactief handboek voor huisartsen-
praktijken ontwikkeld: E-consult, hoe regelen we dat?!. Zie www.boompsychologie.nl/
ehealth-handboek.
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12 E-health

Robert Mol en Georg Hennemann zijn in Nederland pioniers op het gebied 
van de toepassing van moderne communicatiemiddelen binnen het zorgproces. 
Inmiddels wordt hun voorbeeld op grote schaal en in verschillende vormen 
gevolgd binnen de zorg. Het toepassen van technologie in het zorgproces wordt 
aangeduid met de term e-health. Er zijn inmiddels meer dan 35 definities van 
e-health in omloop (Pagliari, 2005). De volgende drie beschrijvingen zijn volgens 
ons het bruikbaarst, omdat ze elk een ander belangrijk aspect benadrukken: 

1. Definities van e-health, e-mental health en m-health
De algemeen geaccepteerde definitie van e-health luidt: ‘Het gebruik van infor-
matie- en communicatietechnologieën (ict), en met name internettechnologie, 
om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’ (rvs, 2002). 
Voor de geestelijke gezondheidszorg wordt het begrip e-mental health gebruikt: 
‘Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om mensen met 
psychische klachten en/of aandoeningen en hun naasten te informeren en/of te 
ondersteunen met betrekking tot hun psychische gezondheid om zo het herstel-
proces en daarmee hun kwaliteit van leven te verbeteren (Kwaliteitsontwikkeling 
GGz, 2017). 

Een andere term die steeds vaker opduikt is m-health. In feite is dit hetzelfde 
als e-health, maar dan met behulp van een mobiele telefoon of een ander mobiel 
apparaat.

2. Consumenten-e-health
E-health die direct gericht is op de eindgebruiker, waarbij geen zorgprofessional 
betrokken is, wordt consumenten-e-health genoemd: ‘E-health die direct op de 
markt aan de consument aangeboden wordt met het oog op ondersteuning en 
verbetering van gezondheid zonder tussenkomst van zorgverleners. De produc-
ten en diensten vinden hun weg naar de consument/cliënt dus niet via de “medi-
sche kanalen”, maar worden rechtstreeks gericht op de consument/cliënt’ (rvs, 
2015b).

3. Professionele e-health/telemedicine
De e-health waaraan wél een zorgverlener te pas komt, wordt professionele 
e-health genoemd: ‘E-health die door, voor en/of met zorgaanbieders is ontwik-
keld en wordt toegepast. De relatie tussen zorgverlener en cliënt wordt in het 
Nederlands recht beheerst door de Wet op de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst (wgbo). Op grond van deze wet is de zorgverlener verantwoordelijk 
en aansprakelijk’ (rvs, 2015a). Een vergelijkbare en opkomende term binnen de 
medische sector is telemedicine: ‘Het gaat hierbij om het gebruik van commu-
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nicatietechnologieën om zorgaanbieders en patiënten die zich op verschillende 
locaties bevinden met elkaar te verbinden’ (Van Rijen, De Lint & Ottes, 2002).

In dit boek combineren wij voorgaande definities van e-health en professionele 
e-health: 

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën die door, voor 
en/of met zorgaanbieders zijn ontwikkeld en worden toegepast om gezond-
heid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Dat wil zeggen dat wij wanneer we het hebben over e-health, de e-healthtoe-
passingen centraal stellen waarbinnen de zorgverlener en de hulpverlener een 
belangrijke rol spelen. Het gaat ons om deze professionals en om de manier 
waarop zij hun cliënten of patiënten met moderne informatie- en communicatie-
technologie kunnen ondersteunen. 

In dit inleidende hoofdstuk wordt beschreven hoe het komt dat we aan de voor-
avond staan van de grote doorbraak van e-health binnen de zorg- en welzijns-
sector.2 Hierbij starten we met ontwikkelingen op maatschappelijk en op tech-
nologisch vlak die de opkomst van e-health mogelijk maken. Daarna bespreken 
we vier algemene trends binnen de zorg met betrekking tot e-health. We eindigen 
met de kansen en uitdagingen rond de verdere implementatie van e-health in de 
gezondheidszorg. Bij elke paragraaf staan verwijzingen naar andere hoofdstuk-
ken waarin de betreffende thematiek uitgediept wordt.

1.1 DIGITALISERING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

De mens gebruikt hulpmiddelen om zijn omgeving te beïnvloeden en naar zijn 
hand te zetten. Deze hulpmiddelen (heel vroeger bijvoorbeeld stenen en stok-
ken) zijn door de eeuwen heen steeds geavanceerder geworden, en daarmee is de 
invloed van de mens op de leefomgeving ook steeds groter geworden. Dankzij 
vele technologische ontwikkelingen is de mens niet langer gebonden aan zijn 
fysieke beperkingen en kunnen we ons sneller en op grotere hoogte verplaatsen 

2 Om de leesbaarheid te bevorderen wordt in dit boek de term ‘zorgverlener’ gebruikt waar-
onder zowel zorg- als hulpverleners en andere zorgprofessionals uit de gezondheidszorg 
worden verstaan. Daarnaast wordt de term ‘cliënt’ gebruikt, waarmee alle soorten van 
hulp- en zorgafnemers worden bedoeld.
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dan onze eigen spieren toelaten, over grotere afstand communiceren dan onze 
stembanden kunnen dragen en veel meer informatie verzamelen, verwerken en 
opslaan dan onze hersenen kunnen bevatten. Deze nieuwe mogelijkheden zijn 
niet van de ene op de andere dag ontstaan. 

1.1.1 VIER REVOLUTIES

Volgens Caudron en Van Peteghem (2014) is er een viertal trends te onderschei-
den waarbinnen technologie een belangrijke revolutie heeft ontketend: 
• industriële revolutie; 
• distributierevolutie;
• informatie- of digitale revolutie; 
• mobiele revolutie.

De industriële revolutie werd gevolgd door de distributierevolutie in de jaren 
zestig en zeventig. Vervolgens kwamen we in de jaren tachtig in de informatie- of 
digitale revolutie en sinds het begin van de eenentwintigste eeuw bevinden we 
ons in de mobiele revolutie. 

Industriële revolutie
Deze periode wordt gekenmerkt door de ontwikkeling en inzet van grote 
mechanische machines die de productie van goederen op grote schaal mogelijk 
maakten (massaproductie). Door de prijsdaling van deze goederen kwamen deze 
ook binnen het bereik van de grote massa. Dit was tevens het analoge tijdperk. 
Dat wil zeggen dat de machines werkten zonder elektronica en niet computer-
gestuurd waren. Daarnaast vonden activiteiten plaats in gesloten netwerken, op 
regionaal niveau en met een beperkt aantal leveranciers. Deze tijd kenmerkte 
zich door hoge toetredingsbarrières voor het produceren, verkopen en leveren 
van producten en diensten. Deze barrières ontstonden doordat er hoge kosten 
gemoeid waren met het aanschaffen, inzetten en onderhouden van machines. 

Distributierevolutie
Met de introductie van de computer in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd 
het mogelijk om machines snelle berekeningen en meerdere taken tegelijkertijd 
te laten uitvoeren. Van een mechanische werkwijze (via ponskaarten) gingen de 
machines over op een digitale werkwijze (diskettes met bits en bytes). In de jaren 
zeventig kwamen deze computers (en printers) ook beschikbaar voor consumen-
ten. Consumenten konden hierdoor zelf allerlei goederen eenvoudig dupliceren 
en vermenigvuldigen. Een consument was niet meer afhankelijk van een produ-
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cent of een bepaalde distributeur. Het werd makkelijk om zelf te produceren en 
te verdelen. 

Informatie- of digitale revolutie
De volgende fase is verbonden aan de snelle opkomst van het internet in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Dit leidde ertoe dat geografische afstand en daarmee 
fysieke grenzen verdwenen. Voor bedrijven werd het opeens mogelijk om over de 
hele wereld te verkopen en te verdelen. Met de komst van toegankelijk internet 
voor consumenten had iedereen vanuit zijn luie stoel toegang tot hun diensten en 
producten. Een bijzonder gevolg van de opkomst van het internet is de invloed 
die de consument kreeg dankzij sociale media. 

Sociale media is een verzamelterm voor softwareprogramma’s waarmee op 
een relatief eenvoudige manier online gecommuniceerd kan worden met andere 
mensen. De aanbieders van deze software onderhouden een platform waar 
mensen online en onafhankelijk van locatie of tijd met elkaar kunnen inter-
acteren. Dit wordt dan ook op grote schaal gedaan via bijvoorbeeld Twitter, 
YouTube en Facebook. 

In de analoge wereld zonder internet en sociale media was het lastig voor 
consumenten om een stem te hebben. Dit is nu totaal anders. Iemand kan in zijn 
eentje de hele wereld bereiken met zijn of haar boodschap en allianties sluiten 
met medegebruikers. Tevens kunnen bedrijven via deze media een groter publiek 
bereiken en hun deskundigheid etaleren. 

Mobiele revolutie
Als laatste revolutie benoemen Caudron en Van Peteghem (2014) de mobiele 
revolutie van begin deze eeuw. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smart-
phone en gebruikt deze vrijwel dagelijks. De smartphone is de computer die 
aanvankelijk nog de omvang had van een kamer (mainframe), maar inmiddels 
is teruggebracht tot een apparaat dat in onze handpalm past. Dankzij de smart-
phone en andere apparaten (bijvoorbeeld de 3D-printer) met toegang tot internet 
kan iedereen op elk moment zowel producent als consument van goederen en 
diensten zijn. Daarnaast kunnen mensen nu altijd en overal online zijn. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat we een ‘instantmaatschappij’ zijn geworden waarin verande-
ringen elkaar snel opvolgen. De barrières van de industriële revolutie zijn daar-
door nauwelijks meer aanwezig. 
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1.1.2 DE DRIE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DE DIGITALE 
REVOLUTIE

Hoe het komt dat in het tijdperk van de digitale revolutie de veranderingen zich 
in een dusdanig hoog tempo voltrekken, beschrijven Schmidt en Rosenberg 
(2014) in hun boek over de razendsnelle groei van Google. Zij onderscheiden 
drie onderliggende oorzaken die de digitale revolutie zo krachtig maken. 

Informatie en kennis voor iedereen
Door de komst van het internet is alle informatie in potentie beschikbaar en een 
groot deel daarvan bovendien ook nog eens gratis toegankelijk. Het hebben en 
kunnen duiden van informatie is lange tijd een succesvol businessmodel geweest 
voor vele sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de reisbranche. Het zoeken, vinden 
en boeken van een hotel was lange tijd voorbehouden aan het reisbureau, maar 
inmiddels is het door het internet mogelijk om deze informatie zelf te vinden en 
te gebruiken. Tevens zijn we niet langer afhankelijk van de kennis van het reis-
bureau over de kwaliteit van de accommodatie. Websites zoals Zoover hebben 
deze reeds beoordeeld met de hulp van vele reizigers die je voorgingen. De toege-
voegde waarde van reisbureaus is daarmee minimaal geworden en ze zijn inmid-
dels grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. 

Ook in de zorg heeft het feit dat informatie over gezondheid makkelijk vind-
baar is geworden al zijn sporen achtergelaten. Zo zijn cliënten vaak zelf al online 
geweest bij ‘dokter Google’ voordat ze een behandeling beginnen of een profes-
sionele diagnose laten stellen. Dat de gevonden informatie niet altijd correct is, 
kan een zorgverlener extra werk kosten. Zorgverleners en behandelaren dienen 
een manier te vinden om hier adequaat mee om te gaan.

Draadloze apparaten
Draadloze apparaten en netwerken zorgen ervoor dat informatie werkelijk 
overal toegankelijk is en continu uitgewisseld kan worden. Doordat appara-
ten via het internet continu met elkaar in contact kunnen staan, kunnen hun 
gebruikers dat ook. Naast de computer, die in de vorm van een tablet, horloge 
of smartphone altijd binnen handbereik is, zijn er apparaten bij gekomen die 
vol zitten met sensoren. Deze sensoren verzamelen continu informatie die weer 
gedeeld kan worden met smartphones of andere apparaten. Op deze manier is er 
realtime informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over het weer, de voorraad melk 
in de koelkast en ook de staat van het menselijk lichaam. 

Hoe meer apparaten met sensoren aan elkaar worden gekoppeld, hoe groter de 
mogelijkheden tot het verzamelen van gegevens. Het verzamelen en analyseren 
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van heel veel data om onbekende patronen te ontdekken en nieuwe kennis te 
vergaren, wordt wel gezien als de volgende revolutie, de revolutie van de bigdata. 
In het klein kun je hiermee zelf aan de slag. Door je eigen lichaam te voor-
zien van wearables (draagbare apparaatjes met sensoren), bijvoorbeeld via een 
draagbare bloeddrukmeter, kun je meer inzicht krijgen in je fysieke gesteldheid. 
Althans, je krijgt daarover informatie; het interpreteren van deze gegevens vergt 
aanvullende kennis. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.

Brute rekenkracht op afstand
Ten slotte heeft de komst van computerrekenkracht op afstand ervoor gezorgd 
dat iedereen nu veel meer functionaliteiten en rekencapaciteit tot zijn beschikking 
heeft op bijvoorbeeld zijn mobiele telefoon. Dit wordt ook wel cloudcomputing 
genoemd, wat wil zeggen dat analyses en berekeningen niet door de mobiele tele-
foon zelf worden uitgevoerd, maar door grote computers elders – ‘in de wolken’. 
Simpel gezegd wordt er vanuit de telefoon informatie verstuurd naar andere 
computers, ook wel servers genoemd, die deze berekeningen kunnen uitvoeren en 
de uitkomsten terugsturen naar het mobiele apparaat. Hierdoor werd de gewone 
mobiele telefoon een slimme telefoon: de smartphone. Techgiganten zoals Apple, 
Google en Amazon hebben reusachtige serverparken gebouwd waar duizenden 
computers 24/7 berekeningen uitvoeren voor al die mobiele apparaten.3 

Door het uitbesteden van het zware rekenwerk is het mogelijk om mobiele 
apparaten compact te houden, terwijl ze wel veel informatie kunnen verzamelen 
en allerlei softwareprogramma’s en andere toepassingen kunnen uitvoeren. Een 
andere veelgebruikte naam voor een softwareprogramma is applicatie, afgekort 
als app. Inmiddels zijn er miljoenen apps beschikbaar voor allerlei apparaten. 
Een mooi voorbeeld hiervan is dat nog niet zo lang geleden mensen gerust enkele 
honderden euro’s betaalden voor een navigatiesysteem in hun auto. Nu zetten 
we op onze mobiele telefoon de app Kaarten (Apple) of Maps (Google) aan en 
hebben we een gratis routeplanner tot onze beschikking. Lees ook hierover meer 
in paragraaf 2.3.

Door informatie die beschikbaar is via het internet te combineren met infor-
matie verzameld via draagbare apparaten en sensoren is het mogelijk om 
met behulp van externe brute rekenkracht (uit de cloud) allerlei toepassingen 
en programma’s op onze laptop, tablet of mobiele telefoon te laten draaien. 
Gezamenlijk vormen ze de basis van grote veranderingen in de manier waarop 
wij de wereld en ons eigen leven inrichten. 

3 Wil je een beeld krijgen van wat de cloud eigenlijk is en waar die zich bevindt? Bekijk deze 
video met een rondleiding via www.boompsychologie.nl/ehealth-handboek.
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1.2 VIER ZORGTRENDS DOOR DIGITALISERING 

Zoals in de vorige paragrafen is weergegeven, brengt de toepassing van technolo-
gie grote veranderingen teweeg in de manier waarop cliënten de zorg ervaren en 
zorgprofessionals de zorg leveren. De opkomst van het internet, mobiele toepas-
singen en meer en betere informatie zorgen voor een andere rolverdeling. Zorg 
komt door de digitalisering meer in de huiskamers van mensen terecht. We zien 
onder invloed van de digitalisering vier belangrijke trends: 
• de digitalisering van zorginformatie; 
• het ontstaan van de (zelfstandige) zorgconsument; 
• nieuwe vormen van zorgverlening; 
• meer mogelijkheden voor zelfzorg. 

1.2.1 DE DIGITALISERING VAN ZORGINFORMATIE 

Een van de eerste effecten van technologie op de zorg is de toepassing van 
software om medische gegevens op te slaan. Volgens onderzoek van Bates 
en collega’s (1998) daalt het aantal ernstige medicatiefouten met 55 procent 
wanneer gebruikgemaakt wordt van een elektronisch voorschrijfsysteem. Ook 
elektronische patiëntendossiers (epd’s) hebben een grote invloed gehad op de 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid van medische gegevens. 
Logistieke processen zoals de planning en de betaling van zorg worden dank-
zij epd’s efficiënt ondersteund. Op het gebied van digitalisering van dossiers is 
Nederland koploper in de wereld. Zo blijkt dat slechts 5 procent van de psychi-
aters en 7 procent van de medisch specialisten het dossier uitsluitend op papier 
bijhoudt (Nictiz, 2015). 

Dat zorginformatie grotendeels digitaal beschikbaar is, biedt verschillende 
mogelijkheden. Het uitwisselen van zorginformatie tussen zorgverleners is 
hiermee bijvoorbeeld eenvoudiger geworden. In de praktijk stuit men nog wel 
op technische uitdagingen. De aanwezigheid van verschillende systemen en 
verschillende manieren om zorginformatie op te slaan, vraagt om standaardi-
satie en afspraken over uitwisseling van gegevens en privacy. Om die reden is 
het landelijke programma ‘Registratie aan de bron’ gestart door de Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra (nfu), Nictiz en de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (nvz). Doel van het programma is om gegevens-
standaardisatie te bevorderen ten behoeve van eenvoudigere gegevensoverdracht 
voor betere patiëntenzorg. Het eenduidig vastleggen van gegevens kan tevens 
de registratielast verlagen, omdat de gegevens hergebruikt kunnen worden voor 
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onderzoek, financiële verantwoording en kwaliteitsregistraties (Hazelzet & 
Georgieva, 2013). 

Na de opkomst van het epd zijn ook zogeheten keteninformatiesystemen 
ontstaan. Die stellen zorgverleners in staat om gegevens met elkaar uit te wisse-
len rond cliënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, chronic obstruc-
tive pulmonary disease (copd) en depressie. Een recentere ontwikkeling is het 
openstellen van digitale dossiers voor cliënten via portalen vanuit specifieke 
zorgaanbieders. 

Persoonlijke gezondheidsomgeving 
De toekomstverwachting is dat alle burgers zullen beschikken over een persoon-
lijke gezondheidsomgeving (pgo). Dit is een toepassing die de zorggebruiker meer 
regie biedt in het beheren van zijn gezondheidsdata. De zorgaanbieder maakt de 
dossiergegevens beschikbaar in het persoonlijke dossier van de cliënt. Een cliënt 
bepaalt zelf met wie hij zijn data deelt en voegt gegevens over zijn eigen gezond-
heid toe. Zie ook paragraaf 1.2.4 en 2.3.5.

Bigdata 
Een recente ontwikkeling is dat de grote hoeveelheid medische dossiers van 
zorgverleners wordt gecombineerd met andere databronnen om analyses uit te 
voeren. Bij bigdata analyses en datamining wordt er gericht gezocht naar (statisti-
sche) verbanden in grote hoeveelheden gegevens, om bijvoorbeeld profielen op te 
stellen of om wetenschappelijke onderzoeken te vergelijken en de resultaten daar-
van te herinterpreteren (Ottenheijm, 2014). Hierdoor kan er meer inzicht verkre-
gen worden in cliëntkenmerken in combinatie met mogelijke behandelingen. Zo 
kunnen behandelingen verbeterd worden of worden afgestemd op de individuele 
omstandigheden van een cliënt. Mogelijk kunnen we met bigdata het ontstaan en 
verloop van ziektes voorspellen en het optreden ervan zelfs voorkomen. 

1.2.2 HET ONTSTAAN VAN DE ZORGCONSUMENT

De paternalistische verzorgingsstaat kende de passieve cliënt die uitging van de 
autoriteit van de zorgverlener (Bloem, 2011).4 Dit kwam deels door de ongelijk-
heid in kennis tussen de zorgverlener en de cliënt. Inmiddels heeft het internet 
ook in de zorg voor een informatierevolutie gezorgd. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum onder 4.500 panelleden 

4 Inspirerende TEDx-video van Bas Bloem: ‘From God to Guide’, over de nieuwe rol van de 
arts. Zie www.boompsychologie.nl/ehealth-handboek.
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van de Consumentenbond dat tachtig procent van de ondervraagden internet als 
bron van medische informatie ziet (Bos, 2018). Het internet biedt een schat aan 
(para)medische informatie en informatie over behandelmogelijkheden, en maakt 
het mogelijk om online medische adviezen te vragen aan anderen. 

De zorgconsument is daarmee geboren. Een zorgconsument neemt zelf meer 
de regie door zorgaanbieders te vergelijken of zelf een behandeling te opperen. 
Ook vraagt hij zich af waarop zorgverleners hun keuzes baseren en waarom 
ze kiezen voor een bepaalde behandelmogelijkheid. In hoeverre een cliënt zich 
opstelt als proactieve en assertieve zorgconsument zal per persoon verschillen en 
grotendeels afhankelijk zijn van de mate van geïnformeerdheid en het gebruik 
van ict. Volgens Kingma zijn er inmiddels verschillende typen cliënten te onder-
scheiden (Kingma, 2013): 
1.  De onwetende cliënt. De cliënt gaat onvoorbereid (zonder informatie) naar de 

zorgverlener.
2.  De geïnformeerde cliënt. Dankzij dokter Google en medische internetplatfor-

men komt de cliënt met eigen informatie bij de zorgverlener. 
3.  De metende cliënt. De cliënt verzamelt met behulp van de smartphone of 

andere mobiele apparaten zelf gegevens en neemt deze mee naar de zorgverle-
ner.

4.  De zelfdiagnosticerende cliënt. De cliënt gebruikt geavanceerde apps of 
mobiele meetapparatuur die naast metingen ook analyses kunnen uitvoeren 
en neemt deze informatie mee naar de zorgverlener. 

5.  De zelfbehandelende cliënt. Deze cliënt gaat op basis van de door hemzelf 
verzamelde gegevens en gestelde diagnose zelf aan de slag met zijn gezond-
heidsprobleem, met of zonder tussenkomst van een zorgverlener.

In dit kader wordt ook wel de term empowerment gebruikt. Daarmee wordt 
bedoeld dat mensen in staat gesteld worden zo veel mogelijk zelf betekenis en 
vorm aan hun leven te geven. Volgens internationaal onderzoek in verschillende 
gezondheidszorgsystemen blijkt dat patiëntenempowerment een sleutel is tot 
succes: een actieve cliëntenpopulatie gebruikt tussen de 8 en 21 procent minder 
zorg (in geld uitgedrukt, dus pure kostenbesparing), voelt zich beter en is uitein-
delijk tevredener (Van der Loef, 2016).

Transparantie over kwaliteit
Een cliënt kan zich steeds meer als zorgconsument opstellen dankzij enerzijds de 
vrije medische informatie op internet en anderzijds informatie over de kwaliteit 
van zorgaanbieders. Zijn keuze voor een bepaalde vorm van zorg of een speci-
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fieke zorgverlener kan mede bepaald worden door de ervaringen en meningen 
van andere cliënten, omdat deze eenvoudig via internet beschikbaar zijn. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de website ZorgkaartNederland.nl, een initia-
tief van Patiëntenfederatie Nederland. Deze website lijkt op Zoover.nl, maar dan 
gericht op de zorg. Ook van de kant van zorgverzekeraars zijn er initiatieven om 
meer inzicht te geven in de kwaliteit en kosten van de zorg die zij inkopen voor 
hun verzekerden. Een voorbeeld is zorgverzekeraar cz, die sinds 2016 de speciale 
zoekfunctie ‘Vind de beste zorg’ beschikbaar heeft op de eigen website. Daarmee 
kan op basis van behandeling, aandoening of soort zorgverlener gezocht worden 
naar het beste zorgaanbod. Zie voor meer voorbeelden paragraaf 2.3.

1.2.3 NIEUWE VORMEN VAN ZORGVERLENING 

E-healthtechnologie heeft een grote impact op de aard van de zorgverlening. 
Er ontstaan nieuwe vormen van zorg(dienst)verlening die leiden tot een groter 
zorgaanbod en in bepaalde gevallen tot betere en doelmatigere zorg. De belang-
rijkste nieuwe zorgvormen die wij onderscheiden zijn:
• zorg op afstand;
• blended care;
• anonieme hulpverlening;
• online lotgenotencontact.

Zorg op afstand
De nieuwe communicatietechnologieën maken het mogelijk om zorg op afstand 
te bieden. Het is hierbij niet langer nodig voor een cliënt om naar een ziekenhuis 
te gaan of voor een zorgverlener om huisbezoeken af te leggen. Een consult via 
telefoon of via internet, met of zonder beeld, met een zorgverlener overbrugt 
fysieke afstand. Voor mensen die niet mobiel zijn of veel korte controleafspraken 
hebben, biedt contact op afstand gemak.

Er zijn psychologen die een stap verder gaan en complete therapiesessies online 
aanbieden en bijvoorbeeld op afstand mensen met straatvrees behandelen. Een 
ander voorbeeld van zorg op afstand is teledermatologie. Hierbij worden foto’s 
van verdachte plekken op de huid door de huisarts digitaal doorgestuurd naar 
de dermatoloog. Die beoordeelt de foto en adviseert de huisarts over de vervolg-
stappen. En er zijn nog veel meer nieuwe mogelijkheden: als je op reis bent in het 
buitenland krijg je bijvoorbeeld ondersteuning van Nederlandse zorgverleners 
via een app en bij een noodmelding via 112 kijken professionals mee en geven je 
instructies. Zie voor meer voorbeelden paragraaf 2.3.
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