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Zet u in uw praktijk

al eHealth in?







Gemak & Service



Veel huisartsen bieden online mogelijkheden

Het gebruik ervan blijft achter 



Huisartsen

*De helft van de zorggebruikers gebruikt het niet maar wil dat wel



Herhaalrecept via internet

Discrepantie tussen aanbod en gebruik



Huisarts & zorggebruiker

Via internet:

*47% van de zorggebruikers wil wel, maar gebruikt dit niet



Afspraak via internet nog geen gemeengoed

Kleine groep deed dit wel en met succes



Zorggebruikers

Redenen?



Hoe maakt u eHealth

bekend onder uw patiënten?



Positieve effecten (66%)

Patiënten vinden het prettig

Verbetering van 

toegankelijkheid praktijk

Verbetering efficiëntie 

zorgverlening 

Belemmeringen (60%)

Gebrek aan financiële 

vergoedingen voor tijd

Communicatie via internet niet

duidelijk genoeg

Minder efficiënt dan telefonisch 

en face-to-face contact 

Huisartsen over online contact met patiënten



Zelfmanagement & 

Online behandeling





Zorggebruikers



Lichamelijke activiteit bijhouden 

via apparaat of app 

neemt toe onder zorggebruikers



Zorggebruikers



Vindt u het belangrijk dat 

patiënten hun gegevens bijhouden, 

en moet dat digitaal?



Online inzage



15% van de huisartsen 

biedt online inzage in gestelde diagnoses 

5% van de zorggebruikers 

weet dat dit mogelijk is

Huisarts & zorggebruiker



Huisartsen

8%



Verschuiving van meningen huisartsen over

online inzage voor zorggebruikers



Huisartsen



Redenen tegen inzage

Onnodig zorgen en 

misverstanden voor patiënt

Verandert relatie arts-patiënt 

door discussie dossier

Ongewenste invloed op 

wijze van dossiervoering

Redenen voor inzage

Vergroot betrokkenheid 

patiënt bij behandeling

Versterkt regie en 

zelfmanagement bij patiënt

Vergroot gevoel verantwoordelijkheid 

van patiënt voor eigen gezondheid

Huisartsen



Elektronische dossiervoering

zorgverleners



Elektronische dossiervoering

bij huisartsen bijna volledig 

(96%)



Huisartsen

25% vindt tijd dossiervoering 

Niet in verhouding tot wat het oplevert



Elektronische communicatie 

zorgverleners



Huisarts kan met veel partijen informatie delen, 

maar sommige sectoren blijven achter



Huisartsen



Huisartsen



Verwachte investeringen huisartsen

• Elektronische uitwisseling 
patiënteninformatie (33%)

• Online afspraken maken (30%) 

• Online hulpprogramma’s voor 
psychische klachten (22%)



Aanbevelingen

voor huisartsen



Breng het huidige eHealth aanbod 

onder de aandacht van uw patiënten



Focus de aandacht

op meer dan techniek





Werk samen aan afspraken over

het elektronisch delen van informatie



eHealth is een middel,

geen doel. 

Toch?



www.ehealth-monitor.nl

Bekijk grafieken, video, rapport of de infographic

&
Blijf up to date met onze eHealth nieuwsbrief 
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