
Deze presentatie 

1. Hoofdpunten innovatiebrief – rol Nictiz 

2. Meaningful use voor Nederland 

3. eHealth Monitor 

4. EC: National Competence Centre 

5. Coordinatie terminologie in NL 

6. Verbinding preventie-cure-care – sociale 
domein 

7. Beeldvorming in politiek 

Status quo eHealth en  
Telemedicine 
In Nederland 
 
Dr. Lies van Gennip 
Directeur Nictiz 

1 



• Opgericht in 2002 als het nationale expertisecentrum 
voor IT in de zorg 

• Later – verantwoordelijk voor het realiseren van de 
nationale infrastructuur 

• Sinds 2012 is nationale infrastructuur afgesplitst en 
onder private partij gebracht (VZVZ) –> terug naar 
roots 

• Geen overheidsinstituut, maar 95% overheids- 
gefinancierd, 45 fte 

• Hoofdtaken:  

• Standaarden (ontwikkeling, beheer, helpen bij implementatie) 

• Monitoring eHealth en beleidsadvisering 

Nictiz - Nationaal expertisecentrum 
standaardisatie en ehealth 
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Deze presentatie: status quo in 
Nederland 

• Hoe Nederland het doet in vergelijking 
met andere landen 

• Overheidsbeleid ten aanzien van eHealth 

• Cijfers uit de eHealth monitor 
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Huisartsen: health information exchange 
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Cristiano Codagnone & Francisco Lupiañez-Villanueva 2013:  

 Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners 



Hergebruik van informatie beperkt  
  very likely likely unsure unlikely very unlikely 

Finland           

Indonesia           

Israel           

Singapore           

Sweden           

UK           

Belgium           

Canada           

Estonia           

France           

Iceland           

Japan           

Korea           

Poland           

Portugal           

Slovakia           

Denmark           

Slovenia           

Spain           

US           

Mexico           

Austria           

Germany           

Netherlands           

Switzerland           

Total 6 10 4 1 4 

Source: OECD, June 2013 



Kamerbrief eHealth en  

Zorgverbetering, juli 2014  

 

• Binnen vijf jaar heeft 80% van de chronisch zieken toegang 
tot medische gegevens. 

 

• 75 % van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 
zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met 
monitoring door zorgverlener. 

 

• En iedereen die zorg en ondersteuning thuis krijgt, heeft de 
mogelijkheid tot beeldschermzorg. 

 

Overheidsbeleid gericht 
op patiënt 
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• 100 ziekenhuizen, 4500 huisartsen, 1800 apotheken, 

elk met eigen verantwoordelijkheid over IT 

• Patiënten hebben verschillende zorgaanbieders 

(versterkt door specialisatie aanbieders, 

multidisciplinaire zorg) 

  Interoperabiliteit is ingewikkeld 
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Kan alleen mét zorgveld 
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eHealth Monitor 
• Jaarlijks vragenlijstonderzoek ism NIVEL 

onder representatieve groep van 
zorggebruikers en zorgprofessionals. 

• Tbv de Tweede Kamer (October) 

• In 2015 aangevuld met metingen op de 
doelstellingen overheidsbeleid 

• Focus op eHealth breed: gebruik van IT 

• door professionals, 

• tussen professionals, 

• tussen patiënten en professionals 

• door patiënten 
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Maar hoe scoort Nederland vanuit perspectief van  

chronische patiënt en kwetsbare ouderen? 

 

Doel: in 2019 doet 75% van die groep zelf metingen 

veelal in combinatie met monitoring door zorgverlener. 

 

Resultaten nulmeting, juni 2015 onder doelgroep 

chronische patiënt 



Wie uit de doelgroep heeft het afgelopen 

jaar zelfmetingen gedaan? 



Worden zelfmetingen gedeeld 

met zorgverleners? 



Conclusie 

• Telemedicine vanuit en tussen 
professionals gebeurt veel in Nederland. 
Bv Ksyos. 

• De Nederlandse overheid wil de 
chronische patiënt en kwetsbare oudere 
betrekken bij telemedicine 

• Nulmeting dit jaar laat zien dat Nederland 
daar nog maar aan het begin staat 
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www.nictiz.nl 


