SAUSJE

Hoe kan e-health bijdragen aan het
vergroten van de kwaliteit van zorg?
Een sausje gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg
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Sausje ‘e-health’

E-health en kwaliteit
De ontwikkelingen op het gebied
van e-health gaan razendsnel. Denk

In het najaar van 2021 wordt het boek De Kwaliteitskeuken gepubliceerd.
Hierin staan negen recepten over het opnieuw vormgeven van de kwaliteit
van zorg. In aanvulling op dit boekje zijn twee sausjes ontwikkeld die
ingaan op actuele ontwikkelingen in het de zorg.
Het eerste sausje is ‘e-health’ en de kernvraag is: Hoe kan e-health
bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van zorg? Afgelopen jaren is
duidelijk gebleken dat e-health niet meer weg te denken is uit de zorg. We
staan zelfs pas aan het begin van de digitale transformatie. E-health dient
serieus te worden genomen in het kader van het bieden van kwalitatief
goede en veilige zorg.

“Afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat e-health
niet meer weg te denken is uit de zorg “

2 De voordelen van e-health
Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de zorg. Als het gaat om
de digitale zorg rondom de cliënt spreken wij van e-health (zie figuur 1).
E-health heeft veel voordelen. In de eerste plaats kan de inzet van digitale
middelen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven van
cliënten. Daarnaast helpt het mee om de zorg betaalbaar en beschikbaar
te houden voor iedereen.
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daarom bij het meenemen van e-health
in je visie of strategische ambities
een paar stappen vooruit. Houd
hierbij rekening met de verschillende
generaties. Volgende generaties zullen
steeds meer gewend zijn aan digitaal
werken. De verwachting is dat zij de
voorkeur uitspreken voor e-health, in
plaats van de ‘traditionele’ manieren
van zorgverlening.
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Door middel van e-health kunnen zorgorganisaties
efficiënter werken. Zij zijn bijvoorbeeld in staat om met
de beschikbare mensen en middelen de gevraagde
zorg te bieden. Met blended care, een combinatie van
face-to-face behandelingen en online zorgverlening,
wordt het mogelijk om de juiste zorg op de juiste plek
en op het juiste moment te bieden. De zelfredzaamheid
van de cliënt wordt hiermee bevorderd.
E-health toepassingen vragen om cliëntparticipatie.
De eigen regie wordt bevorderd doordat samen
beslissen en het recht van eigen keuze worden
ondersteund. Hierdoor krijgt de cliënt meer grip op zijn
gezondheid en kan hij preventieve maatregelen nemen.

RECEPT 1: Wat wil de cliënt?

Figuur 1. Mogelijkheden van de inzet van e-health
E-health draagt bij aan het verzamelen, beschikbaar
stellen en verbinden van informatie, zodat de
communicatie rondom de cliënt verbetert. Hierdoor
wordt de samenwerking tussen alle betrokkenen
bevorderd en het verlenen van integrale zorg1
ondersteund. Data die beschikbaar komt vanuit
e-health applicaties geeft inzicht en richting aan
verbetertrajecten voor cliënten en cliëntengroepen.
Hiermee kan een meer passende ondersteuning en
behandeling voor de cliënt worden ingezet.
1

Integrale zorg wordt uitgebreid besproken in Sausje 2
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Het bereiken van persoonsgerichte zorg voor de
cliënt is het beoogde resultaat van recept 1. E-health
is een belangrijk middel om invulling te geven aan
persoonsgerichte zorg.
Zo zijn er slimme e-health oplossingen om directe
communicatie tussen de cliënt en de zorgverlener te
realiseren, bijvoorbeeld beeldbellen. Het maakt niet
uit waar iemand is, contact is op elk moment mogelijk.
Dit maakt het leggen van contact relatief eenvoudig
en laagdrempelig. Een andere e-health oplossing zijn
knuffelrobots. Deze geven extra aandacht aan de cliënt
en dat voorziet vaak in een behoefte. E-health kan ook
een deel van de zorg overnemen. Denk bijvoorbeeld

aan automatische medicatiedispensers en de thuis-CTG
voor zwangeren.
Net zoals bij fysieke zorg is het belangrijk om goed
te overleggen met de cliënt en zijn naaste(n) over de
inzet van e-health. Welke behoeften heeft de cliënt?
Hoe draagt e-health bij aan persoonsgerichte zorg?
Samen beslissen is belangrijk, e-health op maat is het
uitgangspunt.

Sommige organisaties nemen e-health al in hun visie
op. Andere organisaties kiezen voor een strategische
ambitie (zie figuur 2.2 kwaliteitswijzer met strategische
ambities). Een voorbeeld van een strategische ambitie
bij e-health is het ‘Inrichten van je processen om zorg te
kunnen leveren op basis van blended care’.
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Het beoogde resultaat van recept 2 is een
kwaliteitswijzer voor de organisatie. E-health is voor
veel organisaties en cliënten niet meer weg te denken
uit het dagelijks leven. Maar welke plek zou e-health
daadwerkelijk moeten innemen in de organisatie?
Het is belangrijk om dit als organisatie te bepalen.
Organisaties kunnen zich afvragen in welke schil
e-health thuishoort (zie de Kwaliteitswijzer in recept 2).
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De kwaliteitswijzer uit recept 2
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RECEPT 2: Wat is de smaak van onze
organisatie?

VISIE

De kwaliteitswijzer met strategische ambities
uit recept 2
Op basis van de visie of strategische ambitie kun je
vervolgens per domein bekijken wat nodig is om de visie
te realiseren. Vanuit de praktijk kunnen wij stellen dat
dit nagenoeg op alle domeinen zal zijn. Denk hierbij
aan de cliënten die je wilt meenemen in de verandering,
de medewerkers die je wilt opleiden en de financiële
middelen die nodig zijn voor de invoering en de lange
termijn.
De ontwikkelingen op het gebied van e-health gaan
razendsnel. Denk daarom bij het meenemen van
e-health in je visie of strategische ambities een paar
stappen vooruit. En houd rekening met de verschillende

generaties. Volgende generaties zullen steeds meer
gewend zijn aan digitaal werken. De verwachting is dat zij
soms juist de voorkeur uitspreken voor e-health, in plaats
van de ‘traditionele’ manieren van zorgverlening.

RECEPT 5: Hoe ondersteun je kwaliteitsbewustzijn
bij professionals?
Het beoogde resultaat van recept 5 is gemotiveerde
professionals met een sterk kwaliteitsbewustzijn.
Gemotiveerde professionals zijn essentieel voor het
leveren van persoonsgerichte zorg. Het ondersteunen
van professionals zodat zij hun rol goed kunnen uitvoeren
in deze steeds meer digitale wereld is daarmee erg
belangrijk.
De invoering van e-health is voor veel organisaties
een grote veranderopgave. Eerst is het nodig om de
randvoorwaarden te scheppen. Denk aan het hebben
van een duidelijke visie op e-health, het hebben van een
plan om e-health in te voeren, het beschikbaar stellen
van de nodige middelen en het werken aan de benodigde
competenties (zie ook Model van Knoster in recept 7).
Het nut en de noodzaak om te investeren in digitale
vaardigheden (digivaardigheid) onder zorgprofessionals
is evident.2 De professionals krijgen dan meer vertrouwen
in het werken met de digitale middelen, waardoor
de werktevredenheid toeneemt. Daarnaast wordt de
professional indirect ontlast van werkdruk. Een grotere
digivaardigheid houdt in dat digitale taken sneller kunnen
worden afgerond. De beleving van werkdruk neemt af en
de ervaren werkstress wordt minder.

Digivaardig in de zorg (2020). Rapport Nut en noodzaak van het investeren in
digitale vaardigheden in de zorg. Zie: Rapport-nut-en-noodzaak-van-hetinvesteren-in-digitale-vaardigheden.pdf (digivaardigindezorg.nl)
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Kader 1. Inzet digicoach om
digivaardigheden te verbeteren
Een digicoach is een zorgprofessional die
affiniteit heeft met het gebruik van digitale
middelen en die is opgeleid in het begeleiden van
digitale starters (digistarters) en digitale werkers
(digiwerkers).
Een digistarter is “iemand die zich conservatief
en terughoudend opstelt ten opzichte van het
aanleren van nieuwe digitale vaardigheden. De
digitale starter staat stil in het leerproces als het
om deze vaardigheden gaat.”
Digiwerkers zijn zorgprofessionals die al wel aan
het werk zijn met e-health, maar nog niet alle ins en
outs kennen om de applicatie volledig te gebruiken
voor het doel waarvoor het dient.
De digicoaches begeleiden collega’s bij de
acceptatie van (nieuwe) e-health applicaties
binnen de zorgorganisatie. Met de digicoach
kunnen zorgprofessionals zich persoonlijk verder
ontwikkelen en krijgt de organisatie concrete hulp
bij de veranderopgave. In de praktijk blijkt dat de
begeleiding van digicoaches de betrokkenheid
van de professionals bij e-health vergroot. De
digicoaches zijn als vraagbaak goed benaderbaar
en laagdrempelig. Digistarters en digiwerkers
kunnen met al hun vragen over het gebruik van
e-health bij hen terecht.

RECEPT 8: Hoe informeer je stakeholders over
de resultaten?
Het beoogde resultaat van recept 8 is dat stakeholders
goed geïnformeerd worden over de resultaten op
het gebied van kwaliteit, in lijn met de visie van
de organisatie op kwaliteit. Verantwoorden wordt
dynamisch ingestoken en de organisatie heeft de regie
tijdens het verantwoordingsproces.

“ Bij e-health heeft nog niet iedere

stakeholder precies hetzelfde beeld.
Leg daarom bij de verantwoording uit wat de
organisatie onder dit thema verstaat.
Op deze manier voorkom je dat de
stakeholders de verantwoording verkeerd
interpreteren

“

In tijden van opschaling kan e-health een belangrijke
strategische ambitie zijn. Een kans om de continuïteit van
zorg te waarborgen of de kwaliteit van zorg te verhogen.
Door stakeholders goed te informeren, kom je tot de
juiste inzichten. Je reflecteert als organisatie op de eigen
resultaten en je krijgt input om het een volgende keer
(nog) beter te doen. Oftewel: je blijft in control op een
thema dat voor jou als organisatie belangrijk is.
Het toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’ van de IGJ uit 2019 kan ondersteunend
zijn bij het informeren van je stakeholders. Je kunt
(de inhoud van) de eisen bijvoorbeeld aanhalen in
de kwaliteitsverslagen die je jaarlijks oplevert. In
kader 2 staan twee voorbeelden van de eisen uit het
toetsingskader van de IGJ.
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Kader 2. Voorbeelden van eisen uit het
toetsingskader IGJ ‘Inzet van e-health
door zorgaanbieders’
“De zorgaanbieder heeft een proces afgesproken
voor de aanschaf en het invoeren van een e-healthdienst of product. Het is duidelijk wie daarbij
betrokken is en op welke manier.”
“De zorgaanbieder zorgt voor een duidelijk
aanspreekpunt voor cliënten bij het gebruik van
een e-health product of dienst. Er is ondersteuning
beschikbaar en de cliënt kan zo nodig met klachten
bij iemand terecht.”

Kwaliteitsadviseurs zijn van toegevoegde waarde
Wij merken dat kwaliteitsadviseurs niet tot nauwelijks
betrokken zijn bij de inzet van e-health. Een gemiste kans!
Zij kunnen over de hele linie, van visieontwikkeling tot
verantwoording, van toegevoegde waarde zijn.3

3

Variatietips uit het veld

Tip 1

Digicoaches zien veel als het gaat om de wijze van
implementatie van digitale middelen en de vaak
simplistische wijze van implementatie (lees: een
werkinstructie over de schutting gooien). Betrek
daarom bijvoorbeeld een afdeling leerhuis om mee te
kijken met de leervormen en de werkinstructies, en om
digitale middelen eigen te maken. Filmpjes of een
(online) bijeenkomst zijn voor sommige collega’s
passender.

Tip 2

De komende jaren zal het aantal digitale middelen
alleen maar toenemen. Bereid je voor op de snelheid
aan implementaties die zal volgen en de mogelijke
interactie tussen digitale middelen.

Kader 3. Smart Glass
Een Smart Glass is vormgegeven als een normale
bril, maar heeft in de bril een camera verwerkt.
Een persoon op afstand kan de beelden van de
camera direct bekijken. Daarnaast is in de Smart
Glass een klein beeldscherm gemonteerd dat
goed zichtbaar is met één oog. Dit beeldscherm
is doorzichtig, waardoor het zicht niet belemmerd
wordt en het de benodigde informatie/instructies
voor een bepaalde handeling kan tonen.

Rol kwaliteitsadviseur bij inzet e-health - Q-Consult Zorg (qconsultzorg.nl)
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Tip 3

Een digitaal gegenereerd dashboard met data,
bijvoorbeeld incidentmeldingen, werkt prettig.
Zo kun je makkelijk rapporteren en verantwoorden.
Het is van belang dat je de data niet alleen
‘uitdraait’ maar ook begrijpt, doorgrondt en
acties formuleert (zie recept 7).

Tip 4

Denk aan digitaal auditen. Een Smart Glass (zie
kader 3), die vaak wordt ingezet voor wondzorg, kun
je bijvoorbeeld ook gebruiken om te auditen op
afstand.

4 Het smaakpanel zegt

Op dit moment begeleid ik een ouderenzorgorganisatie bij het vormen van
“een
visie op e-health. In de werkgroep zit een meneer van 85 jaar. Hij brengt
een grote én verrassende meerwaarde en deelt praktische voorbeelden en
ervaringen uit de praktijk.

“

“

Een digitale vergadering met de raad van toezicht werkt goed, maar
toezichthouders geven aan: Het is lastiger om te bepalen hoe bestuurders
in de wedstrijd zitten.

“

Een digicoach kwam de volgende zin tegen in een werkinstructie: Ga naar de
“webbrowser
en scan de QR-code. In deze zin staan moeilijke woorden die niet
alle zorgprofessionals kennen. Op deze manier haken zorgprofessionals af met
als risico dat een digitaal middel niet wordt gebruikt. In sommige gevallen kan
dit ertoe leiden dat de kwaliteit of continuïteit van zorg in het geding komt.

“

De eerste calamiteiten waarbij digitalisering een rol speelt zijn al landelijk in
“het
nieuws gekomen. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar
zal toenemen. Bereid je hier op voor in je calamiteitenonderzoeken en zoek de
gemene deler in wat je hiervan kunt leren.

“
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