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Wat is eHealth?



Wat is eHealth?

“Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en 

met name internettechnologie, om gezondheid en 

gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren”



Waarom eHealth?

Voordelen

• Toegankelijk

• Tailoring (gepersonaliseerd)

• Anonimiteit

• Grootschalig en lage kosten

Veel eHealth interventies, maar weinig hoogwaardig onderzoek

American Heart Association:

“Apps generally fail to incorporate evidence-based content and lack rigorous 

testing for efficacy”
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Smart homes and home health monitoring 
technologies for older adults: A systematic review

-Level of technology readiness for smart homes and home health 

monitoring technologies is still low

-One RCT that supported home health technologies for use in 

monitoring activities of daily living, cognitive decline, mental 

health, and heart conditions in older adults with complex needs

-No evidence that smart homes and home health monitoring 

technologies help address disability prediction and health-related 

quality of life, or fall prevention

Liu et al. Int J Med Inform. 2016 Jul;91:44-59. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2016.04.007. 
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Everyday Functioning Benefits from an Assisted Living 
Platform amongst Frail Older Adults and Their Caregivers

-Caregiver's estimates of everyday functioning of equipped 
participants were unchanged across time, while they decreased 
for the control participants

-Reduction of self-reported objective burden was obtained after 6 
months of AAL intervention for the equipped group, compared to 
the control group

-Potential of AAL as a relevant environmental support for 
preventing both functional losses in frail elderly and objective 
burden professional caregiver.

Dupuy et al. Front Aging Neurosci. 2017; 9: 302.
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Reduced Healthcare Use and Apparent Savings with 
Passive Home Monitoring Technology: A Pilot Study

-Although the small sample size (N = 268) precluded cost 
differences that were statistically significant, the participant group 
used substantially less custodial care, emergency department (ED) 
services, inpatient stays, and ED costs than the two control groups

- In this pilot study, the passive remote patient monitoring system 
was associated with apparent healthcare cost savings. Although 
more cost analyses are warranted, ambient assisted living 
technologies are a potentially valuable investment for older adult 
care

Finch et al. J Am Geriatr Soc. 2017 Jun;65(6):1301-1305. doi: 10.1111/jgs.14892
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GRZ

Voorbeelden samenwerking

E-health



GRZ

Voorbeeld implementatietraject 

E-health

Maggy-app: bewegingsregistratie gekoppeld aan doel en spel



GRZ

Voorbeeld implementatietraject 

E-health

5minuteninfo: pre-revalidatie-app 



GRZ

Voorbeeld implementatie

E-health

educatie-modules op ingerichte Ipad



GRZ

Voorbeeld ontwikkelen

E-health

zelfmanagement-app voor GRZ-COPD



 eHealth platform voor Huntington & Revalidatie



TOPAZ REVITEL: Geriatrische Revalidatie Zorg 

• Behandelinformatie in beeld
• Video-instructies training en handelingen
• Braintraining 
• Reminders  (agenda, SMS)
• Behandeling op afstand (na sneller ontslag uit Revitel)
• Welzijnsdiensten (radio, TV, internet,spelletjes)
• Verzoeken ( naar toilet, naar restaurant, drinken etc)
• Ontsluiten diensten / info van derden (ECD)
• Beeldbellen, mailen met familie (inzage in agenda foto’s, muziek  delen)   
• Voor behandelaren scheelt het tijd (uitleg via digitale docs en video)

KWALITATIEVE OPBRENGST



RESULTATEN 
• cliënten ervaren veel grotere betrokkenheid 

zorgverleners 
•  cliënten ervaren toename kwaliteit zorg
•  sneller bijsturen  door hogere frequentie van 

(kort) contact
• behandelaren besparen veel reistijd (tot 1 dag 

per week)
• voor cliënten scheelt het ook reistijd, nu 

behandeling op afstand door professional met 
kennis van de ziekte in de eigen thuissituatie

TOPAZ OVERDUIN: HUNTINGTON 



Implementatie van eHealth

Roger’s five factors:

• Relative advantage

• Is dit beter dan wat we al hebben?

• Compatibility

• Past dit bij hoe wij werken?

• Complexity

• Is het niet te ingewikkeld?

• Trialability

• Kunnen we het uitproberen of aanpassen?

• Observability

• Zien wij en anderen dat het werkt? (copycat)

Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.
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Barrières voor de implementatie van eHealth

Barrière Mogelijke oplossing

Veiligheid van patiëntgegevens Parallele ontwikkelomgeving voor 
praktijktesten met tijdelijke veilige 
koppeling  met bestaand ICT systeem
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praktijktesten met tijdelijke veilige 
koppeling  met bestaand ICT systeem

Verminderd contact tussen patiënt en arts Blended care: e-health als aanvulling op 
persoonlijk contact. In welke mate kan 
worden bepaald aan de hand van wensen 
en mogelijkheden patiënt
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Financiëring Zorgverzekeraars en overheid in 
beginstadium betrekken bij eHealth 
projecten en bij gebleken meerwaarde 
afspraken maken over meerjarige 
financiering
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Barrières voor de implementatie van eHealth

Barrière Mogelijke oplossing

Veiligheid van patiëntgegevens Parallelle ontwikkelomgeving voor 
praktijktesten met tijdelijke veilige 
koppeling  met bestaand ICT systeem

Verminderd contact tussen patiënt en arts Blended care: eHealth als aanvulling op 
persoonlijk contact. In welke mate kan 
worden bepaald aan de hand van wensen 
en mogelijkheden patiënt

Financiëring Zorgverzekeraars en overheid in 
beginstadium betrekken bij eHealth 
projecten en bij gebleken meerwaarde 
afspraken maken over meerjarige 
financiering

Verbetert e-health de zorg? Wetenschappelijk onderzoek naar de 
evidence base voor eHealth
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