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eHealth: de sleutels
voor succes
Verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners ervaren belemmeringen bij het toepassen van eHealth in de zorg voor
cliënten. Maar er zijn oplossingen: betrek hen eerder en meer bij
eHealth-toepassingen, wissel ervaringen uit en regel voldoende
scholing en technische ondersteuning. Dit blijkt uit de tweede editie van de eHealth-monitor die Nictiz samen met NIVEL uitvoerde.

king tot het gebruik van de iPad. Wanneer ervaren zorgverleners eHealth als
een echte aanwinst? Ze blijken vooral gemotiveerd te worden door zaken die de
zorg voor cliënten beter maken of die
ertoe leiden dat er meer tijd aan de zorg
kan worden besteed dan aan de administratie (figuur 1). Vooral de administratie
wordt als een last ervaren en is een heet
hangijzer voor veel zorgverleners. In de
praktijk ervaren ze dat eHealth-toepassingen hier weinig aan verbeteren of dit
zelfs erger maken, zo blijkt uit het
groepsgesprek met zorgverleners.

José Peeters en Anke de Veer, NIVEL, Johan Krijgsman, Nictiz

Scholing en technische
ondersteuning
In 2014 hebben voor het eerst verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners, uit de cure én de care, meegedaan aan een vragenlijstonderzoek en een
groepsgesprek. In dit artikel benoemen we
hen verder met de term ‘zorgverleners’.

ze cliënten informatie laten zien. Voorbeelden van mobiele apps zijn het farmacotherapeutisch kompas, allerhande verpleegkundige rekenhulpen voor
bijvoorbeeld infuusstanden en apps die
het mogelijk maken om de actuele planning voor huisbezoeken te volgen.

Bekend met eHealth
Zorgverleners zijn redelijk bekend met
vormen van eHealth in het dagelijks
werk. Zo zegt bijna de helft wel eens gebruik te maken van mobiele apps voor
zorg en gezondheid. Met een mobiele app
hebben zorgverleners op elke willekeurige plek, bijvoorbeeld bij de cliënt/patiënt
thuis, toegang tot informatie en kunnen

eHealth: een aanwinst?
De meeste zorgverleners gebruiken internet in hun dagelijks werk en vinden dit
ook belangrijk, zo blijkt uit het vragenlijstonderzoek. Toch gebeurt er momenteel nog vrij weinig met eHealth in de
zorg. Ook lopen de meningen en ervaringen sterk uiteen, bijvoorbeeld met betrek-

Met ‘eHealth’ bedoelen we het gebruik van nieuwe informatie- en
communicatietechnologie (ICT) in de zorg, met name internettechnologie, om
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (Krijgsman et
al., 2014). Voorbeelden van eHealth-toepassingen zijn: mobiele apps voor zorg en
gezondheid, toezichthoudende technieken zoals bewegingsmelders of valdetectie,
beeldbellen, medicijndispensers en elektronische dossiervoering. Van eHealth
wordt verwacht dat dit kan bijdragen aan meer mogelijkheden voor
zelfmanagement van cliënten, verbetering van de toegankelijkheid van de zorg en
verbeterde patiëntveiligheid (Ministerie van VWS, 2014).
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De meest genoemde belemmeringen bij
het gebruik van eHealth bij de zorg voor
cliënten zijn: tijdgebrek om zich hierin te
verdiepen, gebrek aan kennis en vaardigheden om het toe te passen en te weinig
technische ondersteuning. ‘eHealth wordt
te veel over de muur gegooid bij verpleegkundigen’, zo vertelde een zorgverlener tijdens het groepsgesprek. Er wordt volgens
hen ook te weinig aandacht besteed aan
scholing en technische ondersteuning:
‘Vaak werken toepassingen niet goed: ze
zijn traag, moeilijk te bedienen of storingsgevoelig ’. Ook sluit de manier van communiceren van technisch geschoolde medewerkers vaak niet aan bij zorgverleners.
Een deelnemer: ‘eHealth kan mooi zijn in
de zorg. Helaas werken verschillende afdelingen met andere systemen. Daardoor
kun je niet inloggen, is het moeilijk om de
artsenopdrachten te bekijken, kloppen
vochtbalansen niet omdat infuuslijsten
niet makkelijk in te vullen zijn en verkeerd
ingevoerde gegevens zijn niet gemakkelijk
te herstellen. In het dagelijks gebruik zijn
er dus nog veel haken en ogen. Het kost
heel veel tijd, wat ten koste gaat van de
patiëntenzorg.’
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spraak gemaakt om ervaringen uit te wisselen. Een uitstekend voorbeeld dus. ■
Noot
Het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging bestaat

Vermindering van de administratieve lasten

uit een landelijke groep verpleegkundigen,
Hogere kwalite it van zorg

verzorgenden, begeleiders en

Meer kwalite it van leven voor cliënten/patiënten

praktijkondersteuners die werkzaam zijn in
diverse zorgsectoren (www.nivel.nl/panel-

Verlaging van de werkdruk

verpleging-verzorging). Deze bijdrage is
Grotere zelfredzaamheid van cliënten/patiënten

gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door 674

Meer ondersteuning van cliënten/patiënten bij
zelfmanagement

verpleegkundigen, verzorgenden en
praktijkondersteuners werkzaam in de

Verhoging van de aantrekke lijkheid van het werk

thuiszorg, in een verpleeghuis, verzorgingshuis,
Vermindering van de fysieke belasting

ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk (respons
53%). De gemiddelde leeftijd van de

Arbeidsbesparing

respondenten was 50 jaar. Twaalf deelnemers
Goedkopere zorg

van het Panel Verpleging & Verzorging die de

Verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners

vragenlijst hebben ingevuld namen ook deel aan
het groepsgesprek.

Figuur 1. Percentage zorgverleners dat eHealth in het dagelijks werk een aanwinst vindt
als de toepassing het genoemde effect heeft (n=639-643).
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Ervaring uitwisselen
Zorgverleners kunnen zelf een belangrijke rol spelen bij het toepassen van
eHealth in de zorg. Ruim tweederde van
de zorgverleners die de vragenlijst hebben ingevuld, zegt dat er niet veel ruimte is om op eigen initiatief met ideeën
voor nieuwe eHealth-mogelijkheden te
komen. Iets meer dan de helft van de
zorgverleners van het vragenlijstonderzoek vindt dat zij meer betrokken zouden moeten worden bij de introductie
en de toepassing van nieuwe eHealthmogelijkheden.
In de praktijk blijken zorgverleners veel
vragen te hebben over hoe veranderingen
in het zorgproces, die samengaan met invoering van eHealth, het best kunnen
worden aangepakt. Regionale ondersteuningsstructuren en beroepsverenigingen
kunnen een rol bij spelen bij het onderling uitwisselen van ervaringen: zij kun-
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nen actief zorgverleners met meer en
minder eHealth-ervaring bij elkaar brengen. In het groepsgesprek lieten zorgverleners weten dat ze grote behoefte hebben
aan het met vakgenoten uitwisselen van
opgedane praktijkervaring met eHealthtoepassingen. Ze hebben zelf de daad bij
het woord gevoegd en een vervolgaf-
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SAMENVATTING
• Verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners vinden eHealthtoepassingen een aanwinst als ze bijdragen aan meer cliëntveiligheid, betere kwaliteit
van zorg en vermindering van de administratieve lasten.
• Belemmeringen bij het gebruik van eHealth zijn vooral tijdgebrek, gebrek aan kennis
en vaardigheden en onvoldoende scholing. Verder vinden zorgverleners dat de
techniek vaak niet goed werkt en dat ze te weinig worden betrokken bij de
toepassing van eHealth op de werkvloer.
• De onderzoekers raden aan om zorgverleners eerder en meer te betrekken bij
eHealth-toepassingen en ze te ondersteunen bij het gebruik ervan in het dagelijks
werk. Zorg voor uitwisseling van ervaringen, zodat men van elkaar kan leren.
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