
Zorgvernieuwing -
praten met een robot?

Bart van Pinxteren



Bart van Pinxteren



Agenda
• Wat was?
• Wat is?
• Wat komt?



eHealth?



Wat was?

Waar komen we vandaan?



Agrarische tijdperk



Industriële tijdperk



Informatietijdperk



Garage
Toen Nu



Reisbureau
Toen Nu



Bank
Toen Nu



Huisartspraktijk
Toen Nu



democratisering

toename kennis

kosten stijgen

Maatschappelijke ontwikkelingen



eHealth

Het gebruik van ICT ter ondersteuning/verbetering 
van gezondheid(szorg)



Betere gezondheid kwaliteit, effectiviteit, veilig, etc...



Minder kosten goedkoop, substitutie, zuinig, etc...



Betere zorg tevredenheid, autonomie, zelfmanagement, etc...



Meer werkplezier persoonlijke groei, autonomie, etc



Doelstellingen eHealth 2014/19
1. Toegang tot gegevens
2. Zelfstandig metingen
3. Communicatie



eHealth ambities overheid
• Van de chronisch zieken heeft 80% direct toegang tot bepaalde medische gegevens, 

waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze 
desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties.
Overige Nederlanders 40%.

• Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit 
wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in 
combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

• Binnen 5 jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de 
mogelijkheid om - desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een 
zorgverlener te communiceren. Daarnaast wordt domotica ingezet. Dit draagt bij aan 
langer veilig thuis wonen.



Wat is?

Waar staan we momenteel?



Patiënt 

Netw
erk

Professional>>
>>>>Verschijningsvormen



Online informatie



Thuisarts



Praktijkwebsite



eConsult, afspraken, recept



Thuismeten



Thuismeten - App



Thuismeten - HIS



Thuismeten - eConsult



Beslisondersteuning



Wachtkamerscherm



Apps





eHealth-
monitor 2019



Werkdruk en lasten



Werkdruk en lasten



Online inzage



Online inzage



Telemonitoring



Beeldbellen



Steun op afstand



eHealth?



Wat komt?

Wat staat ons te wachten?



Waar naartoe?



Top 3 ergernissen
• Drukte aan de telefoon
• Volle agenda’s
• Niet toekomen aan…



Top 3 vernieuwing

• Meer chatten
• Meer ondersteuning
• Meer medisch



Communicatie met de 
praktijk door de jaren heen



Chatten?



Chatten? Echt niet?



Chatten



Chatten



Chatbot?



Ready for take-off?


