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Samenvatting 

Dit rapport over het zelfmanagement en ondersteuning daarvan met technologie heeft tot doel 

om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 

binnen de geïntegreerde zorg. ICT biedt veel mogelijkheden om chronisch zieke patiënten van 

kennis en informatie te voorzien, waarmee zij zelf het management van hun eigen aandoening 

ter hand kunnen nemen. Echter, ondanks de nieuwe mogelijkheden is het gebruik van eHealth 

in de Vlaamse geïntegreerde zorgpraktijk nog niet echt veranderd. Bovendien wordt er nog 

geen systematische aandacht aan het concept zelfmanagement besteed en wordt de uitwer-

king ervan aan de professional overgelaten (van der Klauw et al., 2016). 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke ondersteuning van zelfmanagement door ICT-toepassin-

gen bestuderen we in dit rapport vier zorgnetwerken vanuit internationaal vergelijkend per-

spectief. De centrale vraagstelling daarbij luidt: ‘Wat kunnen we leren van internationale erva-

ringen over ICT-ontwerpen waarin patiëntoriëntatie en zelfmanagement centraal staan voor 

de geïntegreerde zorg in Vlaanderen?’. De lessen in dit rapport kunnen de Vlaamse overheid 

helpen bij het ontwikkelen van een eigen patiënt-gedreven ICT-agenda in de chronische zorg. 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er eerst een literatuuranalyse uitgevoerd om 

tot een conceptueel kader te komen. Op basis van dit kader zijn vervolgens vier internationale 

zorgnetwerken in kaart gebracht: 

1. Gesundes Kinzigtal in Duitsland, 

2. Torbay and South Devon in het Verenigd Koninkrijk, 

3. Odense Kommune (ICOK) in Denemarken, en 

4. Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM) in Nederland. 

Deze cases zijn gekozen vanwege hun vooruitstrevende karakter op het gebied van ICT-on-

dersteuning. 

 

 

Resultaten van het onderzoek - belangrijke bevindingen 

 

Uitwerking zelfmanagement-concept 

› Concept beperkt uitgewerkt. Allereerst valt op dat het concept zelfmanagement in alle 

zorgnetwerken centraal staat maar in de praktijk relatief beperkt is uitgewerkt. Zo streven 

alle cases er naar om de patiënt een actieve rol in het zorgproces te geven, maar werken 

ze amper uit wat voor gedrag de patiënt zou moeten vertonen en over welke vaardighe-

den hij of zij moet beschikken. Daarbij valt op dat de meeste aandacht uitgaat naar me-

dische ondersteuning waardoor patiënten beter in staat zijn om hun eigen gezondheid te 

managen. Dat wil zeggen, wanneer een patiënt een juist gedrag moet vertonen (bijvoor-

beeld trouw zijn aan dieet, juist gebruik van medicijnen). De minste aandacht gaat uit 

naar het (leren) omgaan met emoties die gepaard gaan met het hebben van een chroni-

sche aandoening. 

› Een ambigu concept. De beperkte uitwerking van het concept van zelfmanagement in de 

cases heeft allereerst te maken met de ambiguïteit van het concept. Zo is het duidelijk 

dat zelfmanagement een multi-dimensioneel concept is waar verschillende vaardigheden 

en hulpbronnen voor nodig zijn. Onduidelijk is echter hoe het concept zich verhoudt tot 

gerelateerde begrippen zoals zelfzorg en zelfredzaamheid. Waar bijvoorbeeld Gesundes 

Kinzigtal een duidelijk onderscheid tussen deze begrippen maakt, ziet Torbay and South 

Devon deze als synoniemen van elkaar. Toch is het zinvol om hier een onderscheid in te 

maken. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat ‘telezorg’ de zelfredzaamheid van pati-

ënten vergroot, maar is het de vraag in hoeverre het ook zelfmanagementvaardigheden 
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ondersteunt. Immers, wanneer een patiënt op afstand gemonitord wordt en zelf geen ac-

tie hoeft te ondernemen, blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor het managen van de 

medische aspecten van de aandoening. 

› Wie is de patiënt die zelfzorgt? Een tweede moeilijkheid bij de uitwerking van het concept 

heeft te maken met de diversiteit van doelgroep. Onderlinge verschillen tussen aandoe-

ningen, maar ook tussen de persoonlijke voorkeuren en barrières van patiënten zelf, zijn 

groot en gerelateerd aan verschillende ondersteuningsbehoeften. Dat maakt het lastig 

om tot een eenduidige visie op zelfmanagement te komen die de professional voldoende 

handelingsperspectieven biedt om patiënten hierin te ondersteunen. Juist bij chronisch 

zieken is dit laatste van groot belang. Het pilotproject ICOK benadrukt dat er continu een 

evenwicht gevonden moet worden tussen het betrekken van de patiënt bij het managen 

van de eigen gezondheid, het ‘ontzorgen’ wanneer de patiënt niet in staat is om zelfzorg-

taken op zich te nemen, en tegelijkertijd monitoren wanneer er bij de patiënt ruimte ont-

staat om bepaalde taken op zich te kunnen nemen. Dat sluit aan op aanpak van Torbay 

and South Devon, waar zorgtaken van kwetsbare ouderen door de zorgverlener worden 

opgepakt. Opmerkelijk is dan ook dat geen van de zorgnetwerken systematisch in kaart 

brengt welke zelfmanagementtaken een patiënt aankan en wil. 

 

Uitwerking ICT-ontwerp 

Ook met betrekking tot het ICT-ontwerp zien we een grote variatie tussen de cases. 

› ICT als hulpmiddel. ICT-toepassingen worden ingezet om zelfmanagement zowel direct 

als indirect te versterken. Direct, door het gedrag van patiënten in hun eigen woonomge-

ving bij te sturen als dat nodig is om complicaties te voorkomen (bijvoorbeeld medicatie-

herinnering, elektronische transfer van gezondheidsparameters). Indirect, door zorgver-

leners te ondersteunen bij casemanagement (bijvoorbeeld EPD’s, risicostratificatie). 

› Zorgverlener centraal. Wel blijkt, dat (ook) in deze vooruitstrevende zorgnetwerken de 

zorgverlener nog steeds centraal staat in het ontwerp van de ICT. Zo werken alle cases 

met een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat er vooral op gericht is om informatie-

overdracht en samenwerken tussen zorgverleners te verbeteren. In Gesundes Kinzigtal 

hebben patiënten vooralsnog geen toegang tot hun eigen patiëntendossier. In Torbay 

and South Devon werkt men met een EPD waar patiënten geen toegang toe hebben. 

Recent biedt dit zorgnetwerk wel een op de patiënt gericht Persoonlijk Gezondheidsdos-

sier (PDG) aan. 

› Patiënt neemt niet zomaar regie. Bij GCM en ICOK beschikken patiënten wel over de 

mogelijkheid om hun gegevens in te zien. De cases verschillen echter in de mate van het 

gebruik door patiënten. Bij ICOK maakten patiënten geen gebruik van de mogelijkheid 

om hun elektronisch patiëntendossier in te zien, bij GCM wel. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het ontwerp- en implementatieproces van het digitale platform. GCM is het 

enige zorgnetwerk dat het platform specifiek heeft ontwikkeld vanuit het perspectief van 

de patiënt. De informatiebehoefte van de patiënt staat daarin centraal en is gericht op het 

versterken van de samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener. Zorgverleners en 

patiënten waren dan ook vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van het platform en 

ontvingen training om het platform effectief te gebruiken. 

› Implementatietijd van belang. Een belangrijk punt is dat er tijd nodig is om ICT-toepas-

singen succesvol te ontwerpen en te implementeren. Zo heeft het bijvoorbeeld ruim vijf 

jaar geduurd voordat de kinderziektes bij GCM uit het platform verdwenen waren en is 

het systeem inmiddels niet meer uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten 

weg te denken. Het pilotproject ICOK daarentegen werd na amper een jaar al gestopt, 

omdat het niet de beloofde resultaten opleverde. Daardoor was het project niet in staat 

om het platform te optimaliseren. Het technisch systeem werd door de gebruikers (zowel 

patiënten als zorgverleners) namelijk niet als functioneel ervaren. Zorgverleners vonden 
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de informatie die in het zorgplan ingevoerd moest worden niet specifiek en concreet ge-

noeg en patiënten vonden de inhoud van het zorgplan vaak niet relevant of up-to-date. 

Ook was het voor beide gebruikersgroepen niet duidelijk op welke manier het platform 

werkte of hoe de informatie gebruikt werd. Daarbij geldt dat het platform los van de ge-

bruikersgroepen (zorgverleners en patiënten) werd ontwikkeld. 

› Macht van de leveranciers. Een ander belangrijk punt dat hiermee te maken heeft is, dat 

de zorgnetwerken in grote mate afhankelijk zijn van softwareleveranciers die vaak stan-

daard softwarepakketten opdringen. De consequentie is dat de cases het risico lopen dat 

de implementaties top-down verlopen, zoals duidelijk het geval was bij ICOK. We zien in 

de vier zorgnetwerken dat zij feitelijk de beperkingen die Gratton (2013) bespreekt over 

ICT, zelfzorg en geïntegreerde zorg nog niet zijn overstegen. Wat betreft ICT, is zichtbaar 

dat de cases, ondanks de marktmacht die ze lijken te hebben, in grote mate afhankelijk 

zijn van leveranciers. Er blijft sprake van een grote mate van ‘technology push’, maar ook 

‘leveranciers push’. Het feit dat grote trajecten tot stilstand komen omdat leveranciers 

over de kop gaan, toont hoe kwetsbaar een en ander is voor de zorgverleners. 

› Gezondheidseffect? Over het gezondheidseffect van de inzet van ICT als ondersteuning 

van zelfmanagement is in dit rapport niets te zeggen. De enige case waarin iets zichtbaar 

was, was ICOK en daarin leidde het uitblijven van een gezondheidseffect juist tot het 

stopzetten van het experiment. In de overige cases is de aanname dat het gezondheids-

effect positief is, maar hier zou gericht onderzoek nodig zijn. De drie cases nemen aan 

dat de patiënten en zorgverleners tevreden zijn over de systemen, maar ook hier is ge-

richt onderzoek nodig. GCM laat bijvoorbeeld zien dat, als de patiënt centraal wordt ge-

steld, dit ten nadele van ondersteuningsbehoefte van de zorgverlener kan zijn. Dan vergt 

het grote druk op de zorgverleners opdat ze zich conformeren aan de eisen van het sys-

teem. In de Duitse en de Engelse case blijft dergelijke druk op zorgverleners uit en zien 

we dan ook dat vele mogelijkheden van het ICT-systeem ondergebruikt blijven. 

› Niet alles wat ICT is, gaat goed. Het bijzondere van deze verkenning is dat we ook een 

mislukte toepassing van ICT te zien krijgen (ICOK), zowel met betrekking tot het ICT-

ontwerp als tot de wijze waarop het geïmplementeerd werd. De cases laten ook zien dat 

de toepassing van ICT-systemen niet zomaar leidt tot betere situaties voor patiënten en 

zorgverleners. Investeren in zelfmanagement en ICT zal dus met de nodige nuchterheid 

dienen te gebeuren. 

 

 

Aanbevelingen voor Vlaamse overheid 

 

Wat kan de Vlaamse overheid leren van de vier internationale geïntegreerde zorgnetwerken 

met betrekking tot hun ICT-ontwerp ter ondersteuning van patiëntoriëntatie en zelfmanage-

ment? Doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de vormgeving en implementatie van 

zelfmanagement en ICT in vier verschillende internationale cases. De lessen kunnen de 

Vlaamse overheid helpen bij het ontwikkelen van een eigen patiënt-gedreven ICT-agenda. 

Momenteel worden er vele ICT-initiatieven ontwikkeld met als doel om zelfmanagement te 

verhogen. Ook de onderzochte cases zijn zeer actief op ICT en zelfmanagement. De exacte 

invulling van de ICT-agenda varieerde in de cases van een focus op informatie-uitwisseling 

tussen zorgverleners, naar een focus op informatie-uitwisseling tussen de patiënt en zijn zorg-

verlener. ICT wordt dus ingezet om zowel direct als indirect de zelfmanagementmogelijkheden 

onder patiënten te versterken. In de cases zien we dat alleen het Nederlandse voorbeeld een 

verregaande geslaagde integratie van zelfmanagement en ICT laat zien. Vanuit de analyse 

van de vier cases leiden wij de adviezen af voor de Vlaamse praktijk: 

› het concept van zelfmanagement dient vooraf te gaan aan de technologie; 
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› om goed aan te kunnen sluiten op de ondersteuningsbehoefte is het noodzakelijk om 

inzicht te hebben in de mogelijkheden van de patiënt om zelf de eigen gezondheid te 

managen en sensitief te zijn voor veranderingen in die gezondheid; 

› de ICT-toepassingen kunnen heel erg breed zijn. Van belang is dat er gerichte keuzen 

worden gemaakt in functie van de mogelijkheden en beperkingen van de chronische pa-

tiënt. Een levensloopperspectief op chronische patiënten is nodig, getuige het feit dat 

jonge ‘ouderen’ anders omgaan met ICT dan bejaarde ouderen. Van belang is tevens dat 

gekeken wordt of er geen onbedoelde en ongewenste gevolgen van ICT ontstaan: het 

feit dat gezondheidsmanagement wordt aangeboden, maar dat de patiënten die moge-

lijkheden niet oppakken, geeft te denken. De Nederlandse case laat zien dat een breed 

pakket aan maatregelen nodig is om de patiënt een actieve rol te laten nemen; 

› de cases laten zien dat zelfs na meer dan tien jaar de mogelijkheden van zelfmanage-

ment en ICT amper zijn gerealiseerd. De technologie levert niet zelf zomaar nieuwe prak-

tijken op. Een nieuwe cultuur is nodig om geïntegreerde zorg te laten slagen (Dhondt et 

al., 2017). Overheden moeten de wortel en de stok gebruiken. De wortel is subsidie en 

andere prikkels om partijen te laten samenwerken in het gebruik van open-access tech-

nologie. De stok is wetgeving om zeker te maken dat zorgverleners die niet willen mee-

werken, overgenomen worden door andere zorgverleners die wel willen samenwerken; 

› de cases laten ook de spanning zien die er tussen zorgverlener en patiënt bestaat met 

betrekking tot toegang tot informatie. De toegang van patiënten tot een digitaal gege-

vensplatform verschilde tussen de cases. Alle cases waren het er echter over eens dat 

patiëntentoegang tot de eigen informatie wenselijk zou zijn, vooral omdat het vergroten 

van eigen regie bij de patiënten belangrijk wordt geacht. Een vraag onder zorgverleners 

daarbij is in hoeverre patiënten bij alle ruwe medische informatie en observaties moeten 

kunnen. Bovendien speelt wetgeving hier een belangrijke rol; 

› ICT speelt bij zelfmanagement vooral in op het managen van medicatie en leefstijl. Min-

der aandacht gaat uit naar de ondersteuning van rolmanagement en/of emotiemanage-

ment. Centraal worden drie sleutelingrediënten onderscheiden die de capaciteit tot zelf-

management vergroten: kennis, vaardigheden en vertrouwen in eigen kunnen. Onder de 

noemer van eHealth worden nu verschillende diensten online aangeboden (Desmedt et 

al., 2017). Wel is de vraag in hoeverre dit ook daadwerkelijk het zelfmanagement onder-

steunt; 

› door de mogelijkheden van ICT bij zelfmanagement te noemen en je patiënten erop te 

wijzen raken ze er cognitief bekend mee. Om ze vervolgens te helpen deze ook daad-

werkelijk te gebruiken is meer nodig. Daarvoor moet de persoonlijke meerwaarde duide-

lijk worden en het gebruik niet alleen begrepen, maar ook ervaren worden. 
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1 Inleiding 

“Wat kunnen wij, als zorgverleners en organisaties, doen (op micro- en mesoniveau) om em-

powerment bij onze patiënten/onze populatie te versterken?” (Praktische Fiche Empowerment 

van de Patiënt, 2016). 

 

De toename in het aantal mensen met een chronische aandoening in combinatie met multi-

morbiditeit en de hoge kosten van de zorgverlening maken een integrale zorgaanpak een be-

langrijke uitdaging. Centrale uitgangspunten bij een integrale zorgaanpak zijn de zorgvraag 

en capaciteiten van patiënten om de eigen gezondheid te managen. Chronische aandoenin-

gen duren immers een leven lang, waarbij patiënten dagelijks vele beslissingen moeten ne-

men, zonder de nabijheid van zorgverleners. Van de 8.760 uur in een jaar zijn patiënten 

slechts enkele uren ‘in zorg’ en de rest van de tijd moeten zij hun eigen gezondheid, gedrag 

en ziekte managen. 

Nu de patiënt zo centraal staat in de moderne zorgvisie, zou de toegang tot persoonlijke ge-

zondheidsinformatie, besluitvorming over het zorgproces en ondersteuning van zelfmanage-

ment de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. De verwachting daarbij is dat innovaties 

in informatie- en communicatietechnologie (ICT) zelfmanagement door patiënten kunnen fa-

ciliteren. Toch blijkt deze ICT-ondersteuning in de praktijk niet vanzelfsprekend. Zo conclu-

deerden Van der Klauw et al. (2016) dat pilotprojecten over geïntegreerde zorg in Vlaanderen 

geen systematische aandacht besteden aan zelfmanagement en dat de toepassing van ICT 

binnen geïntegreerde zorgnetwerken achterblijft. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ondersteuning van zelfmanagement door ICT-toe-

passingen bestuderen we in dit rapport een aantal zorgnetwerken vanuit internationaal verge-

lijkend perspectief. De studie is onderdeel van het CORTEXS-onderzoeksproject, dat zich richt 

op de duurzaamheid van de Vlaamse zorgsector in het licht van de groeiende chronische, 

langdurende zorgnoden en de financiële gevolgen ervan. Daartoe onderzoekt CORTEXS de 

mogelijkheden, randvoorwaarden en uitkomsten van integratie van zorg in Vlaanderen, met 

als doel om: 

1. de ontwikkeling van geïntegreerde zorgconcepten in kaart te brengen die overeenstem-

men met vereisten van zorgnabijheid, kwaliteit, financiële haalbaarheid, ‘patiënt empo-

werment’ en hoge kwaliteit van de arbeid; 

2. optimalisatie van werkprocessen in termen van zorgkwaliteit, arbeidskwaliteit en produc-

tiviteit, door workflow-management, job design en interorganisationele samenwerking; 

3. vaststellen van juridische, economische en andere voorwaarden voor een effectieve or-

ganisatorische coördinatie en implementatie van kwaliteitsvolle zorgconcepten 

(www.cortexs.be). 

Het CORTEXS-consortium werkt nauw samen met ruim dertig stakeholders binnen de 

Vlaamse gezondheidszorg. 

 

Gezien de bevindingen van Van der Klauw et al. (2016) over de beperkte aandacht voor zelf-

management en de achterblijvende toepassing van ICT stellen we de vraag: 

 

Wat kunnen we leren van internationale ervaringen over ICT-ontwerpen waarin pa-

tiëntoriëntatie en zelfmanagement centraal staan voor de geïntegreerde zorg in 

Vlaanderen? 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag vergelijken we het ICT-ontwerp van geïnte-

greerde zorgnetwerken in vier verschillende landen op de rol van de patiënt en de toepassing 

van ICT in het netwerk ter ondersteuning van de patiënt. In deze studie sluiten we aan bij de 

keuze die in het CORTEXS-project is gemaakt voor drie chronische aandoeningen: diabetes, 

http://www.cortexs.be/
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multiple sclerose (MS) en geestelijke gezondheid. Met deze scope krijgen we de belangrijke 

ontwikkelingen in soorten chronische condities in beeld. We geven allereerst een overzicht 

van de wetenschappelijke literatuur over organisatieconcepten van geïntegreerde zorg waarin 

ICT en zelfmanagement door patiënten centraal staan. Deze literatuuranalyse helpt ons om 

een conceptueel kader om de casestudies te kunnen onderzoeken. Vervolgens presenteren 

we de resultaten over de geïntegreerde zorgnetwerken in het buitenland en evalueren we de 

betekenis ervan voor de Vlaamse context. Het artikel sluit af met conclusies en aanbevelingen 

over een patiënt-gedreven ICT-agenda voor Vlaanderen. 
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2 Concepten en toepassing in de praktijk 

2.1 Geïntegreerde én patiëntgerichte zorg 

De veranderingen in onze samenlevingen maken de vraag naar een andere opzet van de 

gezondheidszorg steeds prangender. In 2014 omvatten de kosten van de zorg in België 10,4% 

van het Bruto Nationaal Product (BNP), wat hoger is dan het Europese gemiddelde van 9,9% 

(OESO, 2016). Van het BNP werd 2,6% besteed aan langdurige zorg.1 Met de toenemende 

levensverwachting en bevolkingsvergrijzing zullen deze kosten bij een ongewijzigde dienst-

verlening verder stijgen. Zo rapporteerde in 2014 een ruime meerderheid van de individuen 

ouder dan 65 jaar een chronische ziekte (OECD, 2016) en verwacht het Federaal Planbureau 

(2014) dat het aandeel 65-plussers in België zal groeien van 18% in 2013 tot ruim 26% in 

2060. 

De overheid kijkt daarom naar de mogelijkheden van zorg die vraaggestuurd en geïntegreerd 

zijn, en die daarmee ook tot een beheersing van de kosten kunnen leiden. Het gemeenschap-

pelijke plan voor geïntegreerde zorg van de Ministeries van Volksgezondheid van de Belgi-

sche deelstaten en de federale overheid (RIZIV, s.d.) is daarbij gestoeld op de ‘triple aim’-

benadering. Triple aim, oftewel een driedelige doelstelling, staat voor 

1. het verbeteren van de ervaren kwaliteit van de zorg, 

2. het verbeteren van de gezondheid van een bepaalde populatie, en 

3. het reduceren van de zorgkosten (Berwick et al., 2008). 

Belangrijke veranderingen die daarvoor nodig zijn, betreffen onder meer de ontwikkeling van 

evidence-based zorgprogramma’s en een verschuiving van een zorgverlener-gedreven zorg-

model naar een model waarin actieve betrokkenheid van patiënten wordt verwacht. 

 

Over de vraag wat geïntegreerde zorg precies is, bestaat echter discussie. In een poging om 

tot consensus te komen concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (2016) dat de invulling 

van het concept afhankelijk is van het perspectief, de behoeften en de verwachtingen van de 

verschillende stakeholders (zoals patiënten, zorginstellingen en overheden) in het zorgproces. 

Daardoor is het moeilijk om een eenduidige definitie te bepalen. Singer en collega’s (2011) 

stellen daarbij dat de meeste definities over geïntegreerde zorg gericht zijn op de integratie 

van organisaties en hun zorgactiviteiten, terwijl de actieve betrokkenheid van patiënten bij hun 

eigen zorgproces veelal ontbreekt. 

Om deze tekortkoming te overkomen stellen Singer en collega’s (2011) voor om ‘patiëntge-

richte zorg’ te expliciteren in de definitie van geïntegreerde zorg. Sleutelkenmerken van pati-

ëntgerichte zorg zijn gedeelde besluitvorming, het betrekken van patiënten bij het managen 

van hun zorgproces (Robinson et al., 2009), zorg die vertrekt vanuit de waarden, behoeften 

en voorkeuren van de patiënt en rekening houdt met de wijze waarop de patiënt kan en wil 

participeren in het zorgproces (Berwick, 2009; Davis et al., 2005). De voorliggende studie sluit 

aan bij de definitie van geïntegreerde, patiëntgerichte zorg van Singer en collega’s (2011): 

 

“Patient care that is coordinated across professionals, facilities, and support systems; contin-

uous over time and between visits; tailored to the patients’ needs and preferences; and based 

on shared responsibility between patient and caregivers for optimising health.” 

 

                                                      
1  Lange termijn zorg bestaat uit medische en persoonlijke zorg met als doel om de gezondheidsstatus van 

patiënten met een chronische aandoening te behouden of te verbeteren. Daarbij worden ook de kosten voor 

formele of informele mantelzorgers meegerekend. 
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Dat de overheid de stap naar geïntegreerde en patiëntgerichte zorg maakt, sluit aan bij de 

tendens in andere sectoren om co-creatie met klanten in te bouwen in productie- en dienst-

verleningsprocessen. Dhondt en collega’s (2013) geven aan dat bij de vormgeving van dit 

soort processen er nagedacht moet worden over de plek van de klant in de waardeketen, de 

waardevorming zelf, de wijze waarop de co-creatie zal plaatsvinden en het risicomanagement. 

Klanten zijn nu eenmaal geen producenten en ze zijn ook niet zomaar welwillend om taken 

van een organisatie ‘gratis’ over te nemen. Dit vraagt dus wel wat van de verschillende sta-

keholders, niet in de laatste plaats van de patiënt die ‘de klant’ is in de zorg. De samenwerking 

tussen patiënten en zorgverleners blijkt in de praktijk echter nog maar beperkt vorm te krijgen 

(Ursum et al., 2011). 

2.2 Zelfmanagement door patiënten 

Het versterken van de eigen regie en welbevinden van patiënten staat centraal in modellen 

over geïntegreerde, patiëntgerichte zorg. Zelfmanagement is daarbij binnen de chronische 

zorg in het bijzonder relevant. Patiënten moeten immers dagelijks vele beslissingen nemen 

om verergering van de aandoening te voorkomen en de aandoening (en behandeling) zo goed 

mogelijk in te passen in het dagelijkse leven. De vraag is dus niet óf de patiënt deze taak invult 

maar hóe dat gebeurt (Lorig & Holman, 2003). 

Wat betekent zelfmanagement nu precies? In de literatuur is term is op verschillende manieren 

beschreven en bestaat er conceptuele overlap met zelfzorg. Om deze begrippen af te bakenen 

hanteert deze verkenning voor zelfmanagement de veel gebruikte definitie van Barlow (2002): 

 

“the individual’s ability to manage the symptoms, treatment, physical and psychosocial conse-

quences and life style changes inherent in living with a chronic condition, efficacious self-man-

agement encompasses ability to monitor one’s condition and to effect the cognitive, behav-

ioural and emotional responses necessary to maintain a satisfactory quality of life” (p. 547). 

 

Zelfzorg verwijst naar: 

 

“the activities individuals, families, and communities undertake with the intention of enhancing 

health, preventing disease, limiting illness, and restoring health” (WHO, 1983). 

 

Het belangrijkste verschil tussen de twee concepten is dat het zelfmanagementconcept ver-

trekt vanuit de aanwezigheid van een medische aandoening en de daarbij horende behande-

ling, terwijl er bij zelfzorg geen sprake hoeft te zijn van medische behandeling. Het zelfmana-

gementconcept benadrukt de samenwerking tussen patiënten om zorgprofessionals om vorm 

te geven aan de behandeling en daarbij voert de patiënt zelf de regie over zijn/haar leven met 

de ziekte. Zelfzorg is ook zeer relevant voor patiënten met een chronische aandoening wan-

neer het gaat om het verbeteren van de eigen gezondheid en levensstijl. Samenwerking met 

zorgprofessionals is daarvoor echter niet noodzakelijk (Jones et al., 2011) 

Lorig en Holman (2003) onderscheiden drie centrale taken voor het managen van de eigen 

chronische aandoening: 

1. het managen van de medische aspecten, 

2. rolmanagement, oftewel, het aanpassen en managen van belangrijke levensrollen, en 

3. emotiemanagement. 

 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren identificeren deze auteurs zes vaardigheden: 

1. probleemoplossend vermogen, 

2. het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen, 
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3. vaardigheden om hulpbronnen te benutten, 

4. het creëren van een partnerschap tussen de patiënt en de zorgverlener, 

5. actie ondernemen, en 

6. het op maat maken van het zorgaanbod (de behandeling) aan de eigen voorkeuren. 

 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van deze drie centrale taken en de zes vaardigheden die hier-

voor nodig zijn. Beide dimensies zijn van belang bij het invullen van zelfmanagement in een 

organisatiepraktijk en helpen ons om zelfmanagement-initiatieven in de praktijk te beoordelen. 

 

Tabel 2.1 Overzicht van centrale taken en vaardigheden voor zelfmanagement (Lorig & Holman, 2003) 

Taken Toelichting 

Managen van medische aspecten • Managen van symptomen 

• Juist gebruik van medicijnen 

• Monitoren van gezondheidsparameters 

• Trouw zijn aan speciaal dieet 

Rolmanagement Behouden, veranderen of creëren van nieuwe levensrollen (aanpas-

sen van leefstijl) 

Emotiemanagement Omgaan met de consequenties van een chronische aandoening 

Vaardigheden Toelichting 

Probleemoplossend vermogen 

voor alledaagse obstakels 

Bedenken, implementeren en evalueren van oplossingen voor alle-

daagse uitdagingen 

Gezondheidsgerelateerde beslis-

singen kunnen nemen 

• Geïnformeerd zijn 

• Herkennen van waarschuwingssignalen 

Effectief gebruik kunnen maken 

van hulpbronnen 

• Gebruik maken van informatiebronnen (bijvoorbeeld internet) 

• Gebruik maken van meerdere hulpbronnen tegelijkertijd 

Creëren van een patiënt-zorgverle-

ner-partnerschap 

• Ontwikkeling van de aandoening tijdig rapporteren 

• Keuzes over de behandeling bespreken met de zorgverlener 

• Gedeelde besluitvorming 

Actievaardigheid • Opstellen en uitvoeren van een specifiek en haalbaar (vertrouwen 

in eigen kunnen) korte-termijn actieplan (1-2 weken) 

Op maat kunnen maken van de be-

handeling 

• Patiënt kiest zelf een probleem dat hij/zij wil aanpakken 

• Patiënt bepaalt zelf welke zelfmanagementaspecten hij/zij daartoe 

wil inzetten en welke vorm van ondersteuning daar het best bij past 

2.3 Zelfmanagementondersteuning 

Niet alle patiënten die de regie over hun eigen aandoening willen nemen, hebben echter au-

tomatisch de benodigde vaardigheden en/of toegang tot instrumenten die hen in staat stellen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het omgaan met hun ziekte, en optimaal te kunnen (blij-

ven) functioneren. Versterking en/of ondersteuning van deze vaardigheden zijn dan ook een 

essentieel onderdeel van de dienstverlening. Zelfmanagementondersteuning richt zich daarbij 

op alle zelfmanagementtaken (Lorig & Holman, 2003). 

Verschillende meta-analyses ondersteunen de positieve effecten van zelfmanagement-inter-

venties (Du et al., 2011; Deakin et al., 2005; Malanda et al., 2012; Chodosh et al., 2005). Een 

aantal studies levert geen (Bucknall et al., 2012; Kennedy et al., 2013) of zelfs een negatief 

resultaat van een zelfmanagement-interventie op. In 2012 werden bijvoorbeeld twee studies 

gepubliceerd waarin hogere sterftecijfers in de interventiegroep werden gevonden (Takahashi 

et al., 2012; Fan et al., 2012). 
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Dat zelfmanagementondersteuning in combinatie met patiëntgerichte zorg voor patiënten van 

waarde is, blijkt bijvoorbeeld uit een Amerikaanse studie van Esch en collega’s (2016). Deze 

studie laat zien dat patiënten die gebruik maken van de mogelijkheid om hun elektronisch 

persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) in te zien, en daarbij de notities van hun huisarts kon-

den lezen als ook zelf notities konden toe te voegen, betere zelfmanagers waren dan patiënten 

die weinig gebruik van deze mogelijkheid maakte. Patiënten begrepen de informatie beter, 

hadden meer vertrouwen in hun huisarts, namen actiever deel aan het managen van hun 

gezondheid en hadden een groter gevoel van controle. In een Nederlandse studie vonden 

Steuten en collega’s (2006) dat patiënten die een persoonlijk assessment kregen en onder-

steuning was afgestemd op het patiëntprofiel (inclusief persoonlijke doelen), meer tevreden 

waren over de ontvangen zorg en betere zelfmanagers waren dan patiënten die ‘care as usual’ 

ontvingen. 

Ondanks de grote aandacht voor eigen regie en zelfmanagement besteden zorginstellingen 

over het algemeen weinig aandacht aan zelfmanagementondersteuning. Zo blijkt dat in Euro-

pese landen de toegang van patiënten tot het zorgsysteem nog traditioneel wordt geregeld, 

dat wil zeggen zoals dat in de acute zorg de gewoonte is (Elissen et al., 2013) en de invulling 

van zelfmanagementondersteuning vaak een kwestie is van de intuïtieve en persoonlijke voor-

keuren van de zorgverlener (Van der Klauw et al., 2016; Lambrechts & Ackermans, 2015; 

Ursum et al., 2011). Ondersteuningsactiviteiten blijven daarbij beperkt tot het managen van 

de medische aspecten en er is onvoldoende aandacht voor rol- en emotiemanagement en de 

wijze waarop co-creatie van het zorgproces kan plaatsvinden. 

 

Eén van de moeilijkheden bij de invulling van zelfmanagementondersteuning heeft te maken 

met de veelzijdigheid van het begrip en de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van de doel-

groep. Zo vonden Bos-Touwen en collega’s (2015) dat chronisch zieken met meer overge-

wicht, een toenemende leeftijd, een lager opleidingsniveau, alleenwonend, financiële zorgen, 

depressieve klachten, multi-morbiditeit en negatieve ziektebeleving naar eigen zeggen minder 

kennis, vaardigheden en vertrouwen in eigen kunnen hadden om hun ziekte te managen. Dit 

resultaat verschilde niet tussen verschillende chronische aandoeningen (i.c. chronische bron-

chitis, hartfalen, nierfalen, en diabetes II) wat erop wijst dat bepaalde zelfmanagementtaken 

generiek zijn, terwijl andere specifiek zijn. 

Een andere beperking bij de invulling van ondersteuningsactiviteiten is dat er meer rekening 

wordt gehouden met het perspectief van de zorgverlener dan van de patiënt (Nolte et al., 

2014). Patiënten worden vooralsnog weinig betrokken bij de manier waarop de ondersteuning 

vormgegeven is, de mate waarin het aansluit bij hun voorkeuren van (veranderende) zorgbe-

hoefte, en de effecten ervan. Patiëntgerichte zorg zal niet optimaal zijn wanneer patiënten niet 

als gelijkwaardige partners beschouwd worden in het zorgproces dat sensitief is voor indivi-

duele context (Dubois et al., 2008). 

 

Samenvattend concluderen we dat zelfmanagementondersteuning relevant is voor patiëntge-

richte geïntegreerde zorg, maar dat het in de praktijk te weinig wordt benut. Bij de invulling 

daarvan moet rekening worden gehouden met taken en vaardigheden, met de belangen en 

eigenschappen van de doelgroep en met hoe de zorgverlener denkt over zelfmanagement. 

Minder is bekend over de manier waarop co-creatie met de patiënt wordt vormgegeven en de 

effecten daarvan op de organisatie. 

2.4 De rol van ICT en het implementatieproces bij zelfmanagement 

Het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) om gezondheid en gezond-

heidszorg te ondersteunen of te verbeteren wordt ook wel eHealth genoemd (Eng, 2001). Bij 
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deze beschrijving zijn drie dimensies bruikbaar om de verschillende eHealth-toepassingen op 

in te delen (Krijgsman & Klein Wolterink, 2012). De eerste dimensie is de gezondheidszorg 

zelf waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen e-zorg (bijvoorbeeld medicatie op 

afstand), e-zorgondersteuning (bijvoorbeeld online afspraken) en e-public health (bijvoorbeeld 

voorlichting over leefstijlen). De tweede dimensie betreft de gebruiker. Het omvat de patiënt, 

de zorgverlener en/of anderen zoals de mantelzorger. Patiënten kunnen eHealth gebruiken 

om de gezondheid binnen hun persoonlijke levenssfeer te managen (bijvoorbeeld bijhouden 

van zelfmetingen of eigen doelen in een persoonlijke applicatie), voor de communicatie met 

hun zorgverleners, en/of voor de communicatie met andere lotgenoten. Zorgverleners kunnen 

eHealth gebruiken binnen de eigen werkcontext (bijvoorbeeld beslissingsondersteunende sys-

temen, elektronische patiëntendossiers), voor communicatie met patiënten (bijvoorbeeld tele-

monitoring), en/of voor communicatie met andere zorgverleners (bijv. gedeeld EPD). De derde 

dimensie is de technologie zelf. Tabel 2.2 geeft een overzicht van technologievarianten die in 

de praktijk veel voorkomen. 

 

Tabel 2.2 Veelvoorkomende technologieën en/of applicatietypen bij eHealth-toepassingen (Krijgsman & Klein 

Wolterink, 2012) 

Technologie Toelichting 

Webapplicaties en porta-

len 

Toepassingen die via een webbrowser aan de gebruikers worden aangeboden, 

zoals patiëntportalen of educatieportalen voor zorgverleners. 

Mobiele apps Toepassingen die via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet 

worden aangeboden. Er zijn talloze voorbeelden van, zowel gericht op de arts 

(online naslagwerken, allerhande rekenhulpjes) als gericht op de patiënt (apps 

om gezondheidsgegevens of medicatie bij te houden). 

Elektronische patiënten-

dossiers en persoonlijke 

gezondheidsdossiers 

Systemen van veelal medisch-administratieve aard waarin zorgverleners me-

dische patiëntgegevens registreren, in het algemeen binnen hun eigen zorgor-

ganisatie. 

Health-sensoren en 

wearable devices 

Een categorie van apparaatjes die veelal in de thuissituatie van patiënten wor-

den toegepast om vitale lichaamsfuncties te meten, de resultaten te verzame-

len en eventueel door te geven aan een medische professional. Voorbeelden 

van lichaamsfuncties zijn gewicht, bloedsuikerwaarde, bloeddruk en stollings-

waarde. 

Videocommunicatie (ook 

wel ‘beeldbellen’) 

Toepassingen waarbij een visuele dimensie toegevoegd aan de gebruikelijke 

vormen van telecommunicatie. Doel is een versterking van het contact tussen 

de zorgvrager en de hulpverlener en het vergroten van de communicatiemoge-

lijkheden (bijvoorbeeld kunnen zien van gelaatsuitdrukkingen). Videocommu-

nicatie kan ook worden ingezet bij intercollegiaal consult tussen artsen die zich 

op verschillende locaties bevinden. 

Domotica Verzamelnaam voor toepassing van elektronica voor automatisering in huis. 

Het gaat vaak om een combinatie van omgevingsbewuste sensoren en actua-

toren (apparaten die de omgeving kunnen beïnvloeden) waarmee het leefkli-

maat in een woning kan worden geregeld of zaken in de woning automatisch 

kunnen worden bediend. Een voorbeeld van inzet in de zorg is gebruik van 

sensoren voor valdetectie bij ouderen. 

Robotica Robots zijn machines die bepaalde taken kunnen verrichten, in het algemeen 

aangestuurd door computersoftware. Ze worden gebruikt zowel in de cure, 

denk aan minimaal invasieve chirurgie, als in de care, bijvoorbeeld om be-

paalde taken uit handen te nemen, zoals stofzuigen of voor sociale doeleinden, 

zoals het aanbieden van structuur in de dag. 
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Technologie Toelichting 

Medische integratienet-

werken 

Elektronische netwerken waarover medische informatie wordt uitgewisseld, zo-

als medicatiegegevens en recepten of radiologische beelden. 

Algemene integratienet-

werken 

Elektronische netwerken van meer algemene aard voor de uitwisseling van ge-

gevens tussen samenwerkende (zakelijke) partners, bijvoorbeeld over bestel-

lingen. 

Business intelligence en 

big data 

Business Intelligence systemen zijn gericht op het analyseren van gestructu-

reerde en ongestructureerde gegevens om daarmee informatie te leveren die 

gebruikt kan worden voor beslissingsondersteuning. Gebeurt dit binnen het ter-

rein van de zorg, dan wordt ook gesproken over ‘medical intelligence’. Indien 

sprake is van het analyseren van zeer grote hoeveelheden gegevens van uit-

eenlopende vorm, dan wordt ook wel gesproken van ‘big data’. 

Serious gaming Inzet van game technologie een spelelement aan te brengen in ‘serieuze za-

ken’, bijvoorbeeld om oefeningen aan te bieden in het kader van psycholo-

gische behandeling of bij fysiotherapie. 

 

eHealth heeft de potentie om zelfmanagementtaken direct te ondersteunen. Een online pati-

ëntenportaal geeft patiënten bijvoorbeeld toegang tot relevante gezondheidsinformatie, (een 

deel van) hun PGD2, hun zorgplan met bijbehorende doelen, de mogelijkheid om gezond-

heidszaken te regelen wanneer hen dat uitkomt of zelfstandig via een zelfmonitoringapplicatie 

zelfmetingen verrichten. Op deze manier worden patiënten beter in staat gesteld om hun ge-

zondheid te monitoren, gezondheidsgerelateerde beslissingen te nemen, gebruik te maken 

van verschillende hulpbronnen, (tijdig) te communiceren met hun zorgverlener en de behan-

deling in te passen in hun eigen leven. In box 2.1 beschrijven we een aantal voorbeelden van 

ICT-toepassingen gericht op het zelfmanagement van diabetes II, geestelijke gezondheid en 

multiple sclerose. 

Daarnaast kan eHealth indirect bijdragen aan zelfmanagement. Zo is er steeds meer aandacht 

voor het analyseren van ‘big data’ om de patiëntenpopulatie te analyseren op risico’s op be-

paalde aandoeningen. De resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling 

van individuele zorgprogramma’s en het proactief ondersteunen van patiënten in hun zelfma-

nagement. Ook gedeelde EPD’s kunnen bijdragen aan een beter casemanagement en af-

stemming van de zorg op ondersteuningsbehoefte van de patiënt. 

 

Box 2.1 Voorbeelden van ICT-toepassingen gericht op zelfmanagement voor drie ziektebeelden 

Zelfmanagement-ICT gericht op diabetespatiënten 

Bijna alle patiënten met diabetes type II gebruiken antidiabetica. Medicatieontrouw kan tot verslech-

tering van de gezondheid leiden, waardoor extra zorggebruik noodzakelijk is. Een ‘slim’ medicijn-

doosje helpt om medicatietrouw te vergroten. Dit medicijndoosje registreert via een chip elke opening 

en geeft een waarschuwing via een sms-bericht als de medicatie dreigt vergeten te worden. De ge-

gevens kunnen vervolgens gekoppeld worden aan een ‘medicijncoach’ via internet. Uit onderzoek 

blijkt dat slimme medicijndoosjes en internetcoaches de medicatietrouw met ongeveer 40% kunnen 

bevorderen (Vervloet et al., 2011; Herings & Straatman, 2011). 

 

Zelfmanagement-ICT in de geestelijke gezondheidszorg 

Internettherapie binnen de geestelijke gezondheid blijkt vooral effectief bij milde psychische klachten, 

zoals milde tot gematigde depressie, angstklachten of probleemdrinken. Bij mensen met een milde 

                                                      
2  Een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is niet hetzelfde als een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). 

Het PGD kan gezien worden als het informatiesysteem van de patiënt. Het EPD is een informatiesysteem 

dat een zorgverlener of zorginstelling gebruikt om medische gegevens van patiënten te verwerken. EPD’s 

bieden slechts uitzonderlijk mogelijkheden aan patiënten om zicht te krijgen op de eigen situatie. 
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depressie leidt internettherapie tot een afname van 25% van het zorggebruik (zoals huisarts, eerste-

lijns GGZ, medisch-specialistische zorg) (zie voor meta-analyses: Spek et al., 2007; Cuijpers et al., 

2009; 2010; Riper et al., 2011). Een voorbeeld is de website www.mijnkwartier.be waar online behan-

deling van psychische klachten zoals burn-out, stress, depressie, angst en verslaving wordt geboden. 

De behandeling is programma-gestuurd en dus grotendeels gebaseerd op zelfhulp, waarbij de cliënt 

zelf de voortgang monitort door wekelijks een zelftest te doen. Op verzoek van de cliënt kan aanvul-

lend een arts of psycholoog via e-mail of een chat-functie extra begeleiding bieden. 

 

Zelfmanagement-ICT gericht op multiple sclerose (MS) 

MS is een aandoening die moeilijk te diagnosticeren is en waar vooralsnog geen behandeling voor 

bestaat die volledige genezing biedt. Door de onduidelijkheid over de aandoening worden MS-patiën-

ten geconfronteerd met een relatief grote set van afwegingen wanneer zij beslissingen over de be-

handeling moeten maken. Dit verklaart mogelijk waarom MS-patiënten een voorkeur hebben voor 

informatie die afkomstig is van een neuroloog (Langehorne et al., 2013). Een belangrijke reden voor 

deze patiënten om MS-gerelateerde informatie op internet te zoeken (bijvoorbeeld via www.ms-vlaan-

deren.be) is om een zorgconsult voor te bereiden, te zoeken naar medicatietherapieën en/of alterna-

tieve therapieën, of om inzicht te krijgen in nieuwe behandelingen. 

Het Nederlandse expertisecentrum voor MS, Nieuw Unicum, heeft recent ‘MS-op-afstand’ ontwikkeld 

waarmee de zorgverleners in staat zijn rechtstreeks via internet met beeld en geluid (screen-to-

screen) contact te leggen met deze patiënten in combinatie met een beveiligd online persoonsdossier. 

De cliënten kunnen zelf hun klachten en symptomen bijhouden aan de hand van speciale vragenlijs-

ten en samen met de zorgverlener de vragenlijstresultaten bekijken via het beeldscherm. 

 

Ondanks de nieuwe mogelijkheden leidt het gebruik van eHealth nog niet tot echte verande-

ringen in de geïntegreerde zorg (Elissen et al., 2013; Van der Klauw et al., 2016; Desmedt et 

al., 2017). Gratton (2013) bespreekt de kernproblemen in de samenhang tussen ICT en geïn-

tegreerde zorg. Allereerst zijn de meeste systemen nog steeds gebouwd rond de vaardighe-

den van de zorgverleners en niet rond de behoeften van de patiënten. Daarbij zijn ICT-sys-

temen voor geïntegreerde zorg vaak pas als laatste in het proces ontworpen, zodat ze niet 

centraal staan in de dienstverlening. Verder is geen sprake van een helder zorgprogramma 

dat door ICT ondersteund wordt en waarin samenwerking met patiënten centraal staat - het 

medisch zorgverleningsproces blijft centraal staan. 

Wat we wel zien is dat steeds meer instellingen en organisaties in Vlaanderen online-diensten 

aanbieden, zoals websites met informatie, chathulp, en zelfhulpcursussen (Schalken et al., 

2013). Een overzicht van eHealth toepassingen in Vlaanderen is opgenomen in Desmedt et 

al. (2017) en Dhondt et al. (2017). Deze overzichten laten zien dat er al veel geïnvesteerd is 

in een digitale omgeving die patiënten kan ondersteunen in hun berichtenverkeer. Deze in-

vesteringen zullen alleen nog maar toenemen. Zo is er het eGezondheid-project dat in 2012 

door het RIZIV is gelanceerd. Op papier hebben patiënten toegang tot de eigen gegevens en 

de mogelijkheid om de berichtenstroom over zichzelf te sturen. In de praktijk worden deze 

mogelijkheden echter nog maar beperkt gebruikt (Dhondt et al., 2017). 

http://www.mijnkwartier.be/
http://www.ms-vlaanderen.be/
http://www.ms-vlaanderen.be/
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoeksvraag en conceptueel model 

Doel van deze verkenning is om zelfmanagementondersteuning en de ICT-toepassingen die 

hierop inspelen in kaart te brengen. Omdat de Vlaamse praktijk onvoldoende voorbeelden 

levert voor een dergelijk onderzoek, moeten we ons richten op internationale ervaringen. De 

centrale vraagstelling in deze studie luidt: 

 

“Wat kunnen we leren van internationale ervaringen over ICT-ontwerpen waarin pa-

tiëntoriëntatie en zelfmanagement centraal staan voor de geïntegreerde zorg in 

Vlaanderen?” 

 

Om die vraag te beantwoorden hanteren we het conceptueel model in figuur 3.1. 

 

 
Figuur 3.1 Conceptueel model voor onderzoek van de cases 

 

Uit onze conceptuele verkenning concludeerden we dat zelfmanagement van belang is bij de 

vormgeving van geïntegreerde zorg. In deze exploratieve studie willen we nagaan hoe daar 

invulling aan wordt gegeven in vier internationale cases. Voor vier internationale cases willen 

we nagaan welke overeenkomsten en verschillen er zijn en welke lessen daaruit getrokken 

kunnen worden voor de invulling van ICT-ondersteuning binnen de Vlaamse context. Uit het 

algemene patroon leiden we een advies af voor de Vlaamse stakeholders in de zorg. 

We vertrekken vanuit de vraag op welke manier zelfmanagement in de verschillende cases 

invulling krijgt. De kenmerken geschetst in tabel 2.1 zijn daarbij het uitgangspunt: op welke 

manier wordt rekening gehouden met deze taken en vaardigheden om zelf de eigen gezond-

heid te kunnen managen? Vervolgens kijken we naar welke eHealth-toepassingen van belang 

zijn om zelfmanagement te ondersteunen. Daarbij kijken we naar de wijze waarop informatie 

over patiënten is opgeslagen en naar de wijze waarop communicatie met en over de patiënt 

Toegepast

zelfmanagementconcept in het

geïntegreerde zorgconcept

Soort ICT

› Patiëntendossier

› Gebruiksmogelijkheden patiënt

› Gebruiksmogelijkheden zorgverlener

Invoeringsproces

› Betrokkenheid patiënten

› Betrokkenheid zorgverlener

Gebruik systemen en

ervaren gezondheidssituatie
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in deze systemen is geregeld. Daarnaast kijken we naar het invoeringsproces. Niet alleen de 

technische mogelijkheden zijn namelijk van belang voor het succes van een systeem, maar 

de wijze waarop het ingevoerd is: worden zowel professionals als patiënten betrokken? Als 

laatst willen we weten hoe patiënten de ICT-ondersteuning ervaren: helpt het patiënten om 

zelf hun chronische ziekte te managen? En is er informatie beschikbaar over de (ervaren) 

gezondheidssituatie? 

3.2 Methode 

Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek kiezen we voor een kwalitatieve, empi-

rische onderzoeksopzet. In de oriëntatiefase is er een algemene web-search en expertscan 

uitgevoerd om in kaart te brengen welke internationale zorgnetwerken gebruik maken van 

innovatieve ICT-toepassingen. Vervolgens zijn vier internationale cases geselecteerd van-

wege hun innovatieve karakters op dit gebied: Gesundes Kinzigtal in Duitsland, Torbay and 

South Devon in het Verenigd Koninkrijk, Odense Kommune (ICOK) in Denemarken en 

Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM) in Nederland. Er zijn nog twee andere cases 

benaderd. Eén case was niet geïnteresseerd (Oostenrijk) en één case dacht geen 

meerwaarde voor ons onderzoek te hebben (Nederland). 

Om deze cases in kaart te brengen zijn jaarverslagen en onderzoeksrapporten geraadpleegd 

en zijn semigestructureerde interviews met professionals uit die zorgnetwerken uitgevoerd. 

Binnen elke case werd minstens één interview gehouden. Bij Gesundes Kinzigtal waren dat 

interviews met de directeur, een ICT-specialist en een zorgprofessional. Bij Torbay werd met 

een ICT-manager en arts gesproken. Bij GCM spraken we met de huisarts en ICT-specialist, 

en bij ICOK met een projectmedewerker. De interviewbevindingen ordenen we naar 

1. de mate waarin zelfmanagementondersteuning in de case aanwezig is, en 

2. op welke manier ICT deze ondersteunt. 
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4 Resultaten 

4.1 Casus Gesundes Kinzigtal (Duitsland) 

Gesundes Kinzigtal (GK) is een geïntegreerd zorgnetwerk in het zuidwesten van Duitsland dat 

ongeveer de helft van de ruim 70.000 inwoners in de regio bedient. Het zorgnetwerk is in 2005 

opgezet voor inwoners uit Kinzigtal die verzekerd zijn bij twee verzekeraars, bij AOK of LKK. 

Het zorgnetwerk bestaat vooral uit huisartsen, maar ook ziekenhuizen, residentiële zorginstel-

lingen, fysiotherapeuten, sportclubs en scholen werken samen om de zorg te optimaliseren. 

Inmiddels is een kleine 60 procent van de huisartsen en specialisten verbonden aan het net-

werk. Deze populatie kenmerkt zich door een gemiddeld lagere sociaaleconomische status 

(onder andere een lager opleidingsniveau) en een hoger percentage vroegtijdige sterfte dan 

inwoners uit de regio die elders verzekerd zijn. 

Kenmerkend voor GK is de “triple aim-benadering” dat gericht is op het gelijktijdig verbeteren 

van 

1. de ervaren gezondheid, 

2. de ervaren kwaliteit van zorg, en 

3. de kostenefficiëntie. 

 

Deze benadering kent een populatiegerichte aanpak waarin zorgbehoefte en samenwerken in 

geïntegreerde zorgnetwerken centraal staan. De zorgbehoefte van verzekerde populatie 

wordt in kaart gebracht door middel van risicostratificatie. Daarvoor worden medische data 

(bijvoorbeeld diagnoses, medicatievoorschriften, ziekenhuisopnames) geanalyseerd op ge-

zondheidsrisico’s. De populatie wordt daarbij in vier segmenten opgedeeld: 

› patiënten met een groot risico op bepaalde aandoening; 

› patiënten met een verhoogd risico; 

› patiënten met een laag risico; 

› patiënten zonder risico. 

 

Per segment wordt vervolgens bepaald welke zorgondersteuning nodig is. 

 

Eerdere ervaringen met eHealth, ICT en geïntegreerde zorg zijn onder meer beschreven in 

Reime et al. (2014). De belangrijkste conclusies van deze ervaringen waren dat GK een bij-

zonder geslaagde integratie van ICT-systemen rond een geïntegreerd zorgconcept was, waar-

bij patiëntendata in één EPD samengevoegd werden en inmiddels toegankelijk zijn voor alle 

zorgverleners in het netwerk. De samenwerking met meerdere kleine ICT-leveranciers blijkt 

echter kostbaar te zijn. Een ander punt is dat het systeem vooralsnog gericht is op de zorg-

verleners: patiënten hebben nog geen toegang tot de eigen data. Hieronder kijken we naar de 

uitwerking van het zelfmanagementconcept en ICT-oplossingen na 2014. 

4.1.1 Toegepast zelfmanagementconcept en ondersteuning 

Het verhogen van zelfmanagement is één van de doelen die GK zichzelf stelt. Daarbij wordt 

verwezen naar gedeelde besluitvorming. Een beschrijving van het concept ontbreekt echter. 

Om de uitwerking en toepassing van zelfmanagementondersteuning in kaart te brengen be-

schrijven we het ondersteuningsaanbod voor diabetes. Uit de risicostratificering blijkt dat 35 

procent van de verzekerden geen risico op diabetes loopt (zie figuur 4.1). Om dit percentage 

stabiel te houden of te verhogen biedt GK een breed scala aan preventieve interventies aan 

zoals voorlichting, vouchers te besteden binnen de zorgsector, gezondheidsevenementen en 

een algemeen bewegings- en ontspanningsaanbod. Iedereen kan zich voor deze events aan-
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melden maar zijn gratis voor verzekerden. Wanneer we het onderscheid tussen zelfmanage-

ment en zelfzorg hanteren, concluderen we dat het hier gaat om het vergroten van zelfzorg, 

oftewel, het nastreven van een gezonde levensstijl. Uitgangspunt is immers dat er geen sprake 

is van een aandoening of medische behandeling. 

 

 

Figuur 4.1 Overzicht van de interventies die deel uitmaken van het zorgprogramma voor diabetes verdeeld 

over het risico op diabetes 

 

Voor de subgroep met een verhoogd risico op een bepaalde aandoening zijn verschillende 

zorgprogramma’s ontwikkeld. Veertig procent van de verzekerden loopt een verhoogd risico 

op diabetes. Voor deze groep zijn twee gerichte zorgprogramma’s ontwikkeld waar zij vrijwillig 

aan kunnen deelnemen: ‘gezond gewicht’ en ‘bloeddruk onder controle’. Aanmelding verloopt 

via de ‘vertrouwensarts’, vaak de huisarts of een specialist. De zorgprogramma’s spelen pri-

mair in op het managen van de medische aspecten (bijvoorbeeld door bewegingsaanbod en 

voedingsadvies) en de vaardigheid om goede gezondheidsgerelateerde beslissingen te ne-

men (bijvoorbeeld door informatieve lezingen). 

Naast de zorgprogramma’s is er veel aandacht voor het creëren van een partnerschap tussen 

de patiënt en de zorgverlener en het op maat maken van de behandeling. Patiënten worden 

actief betrokken bij het zorgproces waarin de vertrouwensarts een belangrijke rol speelt. De 

vertrouwensarts is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het initiëren en bewaken van een indi-

vidueel zorgplan. Samen met de patiënt bepaalt hij of zij de doelen van de zorg en de stappen 

om daartoe te komen. Deze worden vastgelegd in een ‘doelstellingsovereenkomst’ die door 

de patiënt ondertekend wordt, en die de basis vormt van het individuele zorgplan. Wanneer 

patiënten behoefte hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer iemand een diag-

nose te horen krijgt, kunnen zij terecht bij een gezondheidsconsultant van GK voor advies en 

coaching. Op die manier kunnen patiënten meer grip op de diagnose krijgen, waardoor zij 

beter in staat zijn om beslissingen over de behandeling te nemen. 

Een interessante recente ontwikkeling bij het op maat maken van de behandeling is de mo-

gelijkheid om een gepersonaliseerd zorgprogramma op te stellen. In plaats van een zorgpro-

gramma in z’n geheel te volgen kunnen patiënten, samen met een consultant van GK, modu-

les uit verschillende zorgprogramma’s samenvoegen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, 

beweging en ontspanning. Uitgangspunt daarbij is het individuele zorgplan. Deze mogelijkheid 

zit nog in de testfase en wordt nog niet door alle vertrouwensartsen aangeboden. 
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Wanneer symptomen verslechteren, worden patiënten intensiever begeleid om de medische 

aspecten te managen. Twintig procent van de verzekerden heeft bijvoorbeeld te maken met 

verslechtering van diabetes. Er vinden dan vaker follow-up afspraken plaats en patiënten wor-

den uitgenodigd om aan zelfhulpgroepen en/of een zelfmanagementtraining deel te nemen, 

met name het Chronic Disease Self-Management Programma (CDSMP) (Lorig & Holman, 

2003). Dit is een generieke training bedoeld voor elke chronische aandoening en gericht op 

het managen van de medische aspecten en emoties, als ook de bijbehorende vaardigheden. 

In vrijwel elke sessie wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het maken van een actieplan 

en het probleemoplossend vermogen. Daarnaast is er een sessie gewijd aan het maken van 

gezondheidsgerelateerde beslissingen en het creëren van een partnerschap tussen patiënt 

en zorgverlener. 

 

Tabel 4.1 Kenmerken van zelfmanagementondersteuning en ICT voor de patiënt in GK 

Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Taken 

Managen van medi-

sche aspecten 

• Onderdeel van CDSMP 

• Algemeen bewegingsaan-

bod 

• Zorgprogramma’s 

• Zelfhulpgroepen 

• Extra gezondheidscontroles 

• Begeleiding door ‘vertrou-

wensarts’ 

• Elektronische transfer van gezondheidspara-

meters 

• Online recepten aanvragen 

• Online afspraak maken of een doorverwijzing 

aanvragen 

• Inzage in online lab-uitslagen 

• Online agenda op de website van GK met het 

ondersteuningsaanbod 

• Smartphone app om beweging te monitoren 

• Ambient Living Assistance 

• Pilot: “OpenNotes” waarbij patiënt toegang 

heeft tot het eigen elektronisch gezondheids-

dossier 

• Pilot: online berichten versturen en ontvangen 

(chat-functie) 

Rolmanagement Zelfhulpgroepen  

Emotiemanagement • Onderdeel van CDSMP 

• Zorgprogramma’s 

• Zelfhulpgroepen 

Online agenda op de website van GK met on-

dersteuningsaanbod 

Vaardigheden 

Probleemoplossend 

vermogen voor alle-

daagse obstakels 

• Onderdeel van CDSMP 

• Zelfhulpgroepen 

• Online agenda op de website van GK met on-

dersteuningsaanbod 

• Pilot: Online vragen stellen aan de zorgverle-

ner 

Gezondheidsgerela-

teerde beslissingen 

kunnen nemen 

• Onderdeel van CDSMP 

• Zorgprogramma’s 

• Algemene educatiepro-

gramma’s (voorlichting) 

• Zelfhulpgroepen 

Online agenda op de website van GK met on-

dersteuningsaanbod 

Effectief gebruik kun-

nen maken van hulp-

bronnen 

Niet voorzien  
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Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Creëren van een pa-

tiënt-zorgverlener-

partnerschap 

• Onderdeel van CDSMP 

• Begeleiding door ‘vertrou-

wensarts’ 

• Gedeelde besluitvorming 

• Mogelijkheid om extra bege-

leiding te krijgen bij het ma-

ken van beslissingen 

• Online agenda op de website van GK met on-

dersteuningsaanbod 

• Pilot: “OpenNotes” waarbij patiënt toegang 

heeft tot het eigen elektronisch gezondheids-

dossier 

Actievaardigheid • Onderdeel van CDSMP 

• Zelfhulpgroepen 

 

Op maat kunnen ma-

ken van de behande-

ling 

• ‘Doelstellingsovereenkomst’ 

• Individueel zorgplan 

• Pilot: mogelijkheid om indivi-

dueel zorgpakket samen te 

stellen 

 

4.1.2 Soort ICT 

Gesundes Kinzigtal is geroemd om zijn ICT-netwerk, met name het gedeeld elektronisch pa-

tiëntendossier (EPD) (Reime et al., 2014). Het uitgangspunt daarbij was om tot volledige inte-

gratie van ICT-toepassingen te komen die op één technisch systeem werken. Dat betekent 

dat alle gezondheidspraktijken naar dit systeem moeten overstappen om toegang tot het ge-

deeld EPD te krijgen, op voorwaarde dat de patiënt daar schriftelijk toestemming voor heeft 

gegeven. In het dossier zijn medicatie, allergieën en intoleranties, diagnose en onderzoeks-

bevindingen over een patiënt opgenomen. Alle zorgverleners van een patiënt hebben toegang 

tot de informatie in het dossier. Dit betreft niet alleen de informatie die zij zelf hebben inge-

voerd, maar ook die van andere zorgverleners. 

Vooralsnog dient het EPD vooral voor informatieoverdracht en een betere afstemming tussen 

zorgverleners. Door afwezige wetgeving omtrent de toegang van patiënten tot hun EPD is het 

voor de patiënt niet mogelijk om zijn EPD in te zien. Deze wetgeving wordt momenteel opge-

steld, waarbij de verwachting is dat patiënten in 2018 toegang tot hun medische gegevens 

krijgen. In navolging van het Amerikaanse voorbeeld (Van Esch et al., 2016), is er al wel een 

pilot gestart met ‘OpenNotes’ waarbij de patiënt toegang tot het dossier heeft, de notities van 

de arts kan lezen en zelf via ‘OpenNotes’ opmerkingen kan maken, zoals wanneer hij of zij 

ziek was of zelf medicijnen heeft gekocht. Dit speelt in op het beter kunnen managen van de 

medische aspecten, het maken van gezondheidsgerelateerde beslissingen, het creëren van 

een patiënt-zorgverlener partnerschap, en het op maat maken van de behandeling. De patiënt 

is bijvoorbeeld beter geïnformeerd en kan de ontwikkeling van symptomen digitaal terugkop-

pelen aan alle zorgverleners die inzage hebben. 

Informatie over het ondersteuningsaanbod zoals hierboven beschreven en aanmeldmogelijk-

heden zijn te vinden op de website van GK. Uit tabel 4.1 blijkt dat de meeste ICT-ondersteu-

ningsmogelijkheden gericht zijn op het managen van de medische aspecten. Zo is er de mo-

gelijkheid voor patiënten om een app te gebruiken waarmee ze hun beweging kunnen moni-

toren en dat die patiënten beloont als ze bepaalde doelen behalen. Er is de mogelijkheid om 

online een afspraak met een zorgverlener te maken, online laboratoriumresultaten in te zien, 

een herhaalrecept aan te vragen. Deze diensten worden via de internetsite van de huisartsen-

praktijk of via de algemene site van GK aangeboden. Ook loopt er momenteel een pilot om 

online een chatsessie voor consult te voeren. Als laatste kunnen oudere patiënten thuis on-

dersteuning krijgen door middel van Ambient Assisted Living (AAL), waarbij patiënten door 
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middel van sensoren in het huis worden gemonitord. Wanneer een sensor bijvoorbeeld detec-

teert dat de patiënt mogelijk is gevallen, wordt hij of zij gebeld. Wanneer de patiënt niet op-

neemt, wordt een familielid, buren of de huisarts gewaarschuwd. 

4.1.3 Invoeringsproces 

GK heeft aanvankelijk in de periode 2006-2013 een eigen ICT-systeem ontwikkeld (Reime et 

al., 2014). Daarbij hebben ze zich laten leiden door de ICT-mogelijkheden van het moment. 

De inbreng van patiënten is daarbij minimaal geweest. Er is wel sterk rekening gehouden met 

de belangen en wensen van zorgverleners. Op dit moment overweegt GK de aanschaf van 

een ‘off-the-shelf’ systeem, waarbij de inbreng van zorgverleners sterk zal worden ingeperkt. 

4.1.4 Gebruik systeem en ervaren gezondheidssituatie 

Ondanks het feit dat GK een breed opgezet ICT-systeem heeft, is weinig bekend over de 

samenhang ervan met de gezondheidssituatie. Bovendien is de inrichting van het EPD voor-

alsnog gericht op de informatiebehoefte van zorgverleners, en niet op die van de patiënten. 

Anderzijds valt op dat huisartsen zelf nog maar weinig gebruik maken van de aangeboden 

systemen zoals online recepten aanvragen, online afspraak maken of doorverwijzen aanvra-

gen of het aanbieden van inzage in online lab-uitslagen. 

4.1.5 Conclusie 

GK is ambitieus en innovatief op het gebied van zelfmanagementondersteuning. Patiënten 

worden gestimuleerd om een actieve rol in de zorg op zich te nemen en worden op verschil-

lende manieren versterkt om deze rol in te kunnen vullen. Opvallend is wel dat alleen de zelf-

managementtraining (CDSMP) een expliciet raamwerk rondom zelfmanagement hanteert, 

hetzelfde raamwerk zoals dat ook in deze verkenning gebruikt wordt. De vraag is dan ook in 

hoeverre het begrip ‘zelfmanagement’ door de verschillende diensten en zorgverleners op een 

eenduidige manier begrepen en toegepast wordt. Daarnaast valt op dat er weinig aandacht is 

voor rolmanagement of het kunnen inzetten van hulpbronnen. Het ICT-systeem biedt nog 

geen stuursysteem voor de patiënt om zijn zelfmanagement vorm te geven. Het zorgnetwerk 

ziet dit als een belangrijke volgende stap en is inmiddels met een pilot gestart, maar wacht op 

wetgeving om dit voor alle patiënten mogelijk te maken. 

4.2 Casus Torbay and South Devon (Verenigd Koninkrijk) 

Torbay and South Devon is een regio in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk. De regio 

heeft ongeveer 289.000 inwoners waarbij een relatief hoog aantal inwoners boven de 60 jaar 

is. Daarnaast is er een aantal gebieden die gekenmerkt worden door een lagere levensver-

wachting of voortijdige sterfte. Het zorgnetwerk is in 2005 opgezet en is verdeeld over vijf sub-

regio’s. Het is onderdeel van het NHS (National Health System) Foundation Trust en is de 

eerste organisatie in het Verenigd Koninkrijk die eerste- én tweedelijns zorg en vrijwilligers 

diensten geïntegreerd aanbiedt. 

In navolging van het nationale beleid van de NHS streeft het zorgnetwerk in de regio naar 

patiëntgerichte en geïntegreerde zorg die gedefinieerd is als: “I can plan my care with people 

who work together to understand me and my carer(s), allow me control, and bring together 

services to achieve the outcomes important to me.” (NHS, 2011). Het heeft tot doel om de 

gezondheid in de regio te verhogen, zelfzorg en zelfredzaamheid te versterken, hoge tevre-

denheid onder patiënten en hun mantelzorgers te bereiken, en onnodige ziekenhuisopnames 

te voorkomen. 
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Het zorgnetwerk kenmerkt zich door persoonsgerichte zorg, waarbij elke regio een geïnte-

greerd team heeft (i.c. local multi-agency team) dat georganiseerd is rondom lokale huisarts-

praktijken. Elk regionaal team speelt in op lokale zorgbehoeften en verbindt professionals uit 

medische, sociale, en vrijwilligersinstellingen. Ook voor mantelzorgers is er veel aandacht. Het 

zorgnetwerk heeft contact met een kleine 30% van deze doelgroep en heeft een uitgebreid 

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers gecreëerd. Een belangrijke mijlpaal vond plaats in 

oktober 2015 toen het ziekenhuis integreerde met de lokale zorgdiensten en de zorgteams tot 

het Torbay and South Devon NHS Foundation Trust. 

Ook hier staan preventie en proactieve zorg hoog op de agenda. De zorgbehoefte van de 

populatie wordt in kaart gebracht door middel van risicostratificatie. Daarvoor worden medi-

sche data geanalyseerd op gezondheidsrisico’s en worden risicoprofielen opgesteld. In het 

onderstaande gaan we verder in op deze technische ondersteuning. 

4.2.1 Toegepast zelfmanagementconcept en ondersteuning 

Preventie, eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg zijn centrale doelstellingen van het huidige 

beleid. Zelfmanagement en zelfzorg worden als synoniem beschouwd. Om dit te versterken 

hanteert het zorgnetwerk vijf principes: 

1. gedeelde besluitvorming, 

2. doelen stellen, 

3. vergroten van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen, 

4. ‘strength-based’ benadering, en 

5. steun van vrienden en familie. 

 

Gezien de grote groep ouderen in de regio heeft het zorgnetwerk in het bijzonder aandacht 

voor de zorgbehoefte van deze doelgroep. Zo wordt geschat dat een kleine 11% van de 65-

plussers in South Devon en Torbay ouderdomszwakte heeft (i.c. drie of meer symptomen) en 

42% in een voorstadium daarvan zit (i.c. één of twee symptomen) en de verwachting is dat 

deze percentages de komende jaren zullen toenemen. In de uitwerking en toepassing van 

zelfmanagementondersteuning in deze casus beschrijven we het ondersteuningsaanbod voor 

kwetsbare ouderen. In tabel 4.2 zijn de elementen van zelfmanagementondersteuning opge-

nomen zoals deze in het zorgnetwerk zijn uitgewerkt. 

 

Tabel 4.2 Kenmerken van zelfmanagementondersteuning en ICT voor de patiënt binnen Torbay and South 

Devon 

Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Taken 

Managen van medi-

sche aspecten 

• Valpreventie 

• Fysieke en sociale activitei-

ten 

• Jaarlijkse gezondheidseve-

nementen 

• Zorgprogramma’s 

• Casemanager (single-point-

of-access) 

• Virtuele zorgafdeling 

• Zelfhulpgroepen 

• Folders (bijvoorbeeld zelf-

zorg, medicatie) 

• Telemonitoring 

• Online zoekmachines (bijv., ‘HealthUnlocked’, 

‘Pinpoint’, ‘Orb’) 

• Online educatie (video’s) 

• Online folders 

• Online gemeenschappen 

• PKB-portaal 

• Online afspraken 

• Online consult 

Rolmanagement • ‘Single-point-of-access’ 

• Zelfhulpgroepen 
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Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Emotiemanagement • Groepstherapie voor patiën-

ten met dementie 

• ‘Single-point-of-access’ 

• Zelfhulpgroepen 

Online gemeenschappen 

Vaardigheden 

Probleemoplossend 

vermogen voor alle-

daagse obstakels 

• Folders (bijvoorbeeld zelf-

zorg, medicatie) 

• Zelfhulpgroepen 

 

Gezondheidsgerela-

teerde beslissingen 

kunnen nemen 

• Jaarlijkse gezondheidseve-

nementen 

• Zorgprogramma’s 

• Zelfhulpgroepen 

• Folders (bijvoorbeeld zelf-

zorg, medicatie) 

• Online zoekmachines (bijvoorbeeld ‘Health-

Unlocked’, ‘Pinpoint’, ‘Orb’) 

• PKB-portaal 

• Online educatie (video’s) 

• Gezondheidsprofiel-tool 

Effectief gebruik kun-

nen maken van hulp-

bronnen 

Niet voorzien  

Creëren van een pa-

tiënt-zorgverlener-

partnerschap 

Casemanager PKB-portaal 

Actievaardigheid Niet voorzien  

Op maat kunnen ma-

ken van de behande-

ling 

Individueel zorgplan  

 

Allereerst werkt elke regio met een ‘single point of access’, oftewel één telefoonnummer waar-

mee alle verschillende zorgdiensten in de regio toegankelijk zijn. Deze hulp kan gaan over de 

drie verschillende zelfmanagementtaken en lijkt primair in te spelen op de vaardigheid van de 

patiënt een actieve rol in de patiënt-zorgverlener relatie in te nemen (patiënt-zorgverlener part-

nerschap). Het heeft namelijk tot doel om toegang tot zorg laagdrempelig te maken waardoor 

patiënten ondersteund en aangemoedigd worden om zelf tijdig hulp te zoeken. 

Ook biedt het zorgnetwerk een aantal preventieve zorgprogramma’s ter ondersteuning van 

een gezonde leefstijl (i.c. managen van medische aspecten), zoals meer beweging, gezond 

dieet, stoppen met roken, alcoholgebruik verminderen, goede nachtrust, mentale gezondheid, 

en leven met diabetes type 2. Deze programma’s zijn voor iedereen in de regio toegankelijk. 

Voor ouderen is er het kracht- en balansprogramma dat zich richt op hen met een hoog val-

risico of osteoporose. Doel van het programma is om functionele beperkingen te verminderen 

of te stabiliseren, waardoor zelfredzaamheid vergroot wordt. De vraag in hoeverre zelfmana-

gementvaardigheden met dit programma ondersteund worden, is moeilijk te beantwoorden. 

Versterking van de fysieke capaciteit van kwetsbare ouderen is een belangrijke voorwaarde 

voor het kunnen oppakken van dagelijkse zelfzorgtaken, maar het vergroten van bijvoorbeeld 

kennis, vaardigheden en vertrouwen in eigen kunnen om de eigen gezondheid te managen 

komt in dit programma niet aan bod. 

Daarnaast zijn er diverse folders beschikbaar waaronder een zelfzorgfolder voor ouderen bo-

ven de zeventig jaar. Deze folder bevat praktische zelfzorgtips en informatie over een aantal 

symptomen en tips over waarschuwingssignalen waardoor ouderen beter in staat zijn om ge-

zondheidsgerelateerde beslissingen te maken. 

Uit doelgroepanalyse blijken sociaal isolement, depressie en multimorbiditeit een veelvoorko-

mend probleem onder ouderen. Sinds 2014 is er een toegewijd team dat zich bezighoudt met 
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de zorg voor de meest kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en sociaal isolement. Inmiddels 

bestaat er een specifieke dienstverlening gebaseerd op vroegtijdige signalering, versterken 

van sociale netwerken, zorg zo (lang mogelijk) dicht bij huis, één geriatrisch assessment, en 

proactieve casemanagement. 

Het zorgnetwerk is daarbij vooral bekend om hun succes met de ‘virtuele zorgafdeling’. Daarin 

worden patiënten met een hoog risico op ziekenhuisopname proactief benaderd voor case-

management en ondersteuning door een multidisciplinair zorgteam in de eigen thuisomgeving. 

Een belangrijk doel van de ondersteuning is om symptomen te stabiliseren of te reduceren en 

de onafhankelijkheid van een patiënt te vergroten. Immers, hoe langer een oudere patiënt in 

het ziekenhuis blijft, hoe moeilijker het is om de eigen onafhankelijkheid te herwinnen - ook 

wel functionele achteruitgang genoemd waar 40% van de 70-plussers mee geconfronteerd 

wordt (Siegel-Itzkovich, 2015). 

Om deze doelgroep vroegtijdig te identificeren wordt gebruikt gemaakt van risicostratificatie 

en een index voor ouderdomszwakte.3 Elke maand ontvangt een huisartspraktijk een lijst met 

de top 0,5% van zijn of haar patiëntenbestand die een verhoogd risico op ziekenhuisopname 

in de komende 12 maanden heeft. Op basis van een holistische assessment en een doelstel-

lingsgesprek stelt de casemanager een zorgplan op. Het zorgplan wordt uitgevoerd door het 

multidisciplinaire zorgteam. Patiënten worden echter niet noodzakelijkerwijs betrokken bij de 

planning van de zorg (creëren van een patiënt-zorgverlener partnerschap), maar het zorgplan 

wordt vastgelegd in een ‘gele folder’ die de patiënt mee naar huis krijgt. 

4.2.2 Soort ICT 

Zelfzorg wordt op diverse manieren met ICT ondersteund. Allereerst wordt er op de algemene 

website van het zorgnetwerk aandacht besteed aan preventie en het zelf managen van de 

medische aspecten van een aandoening. Er is bijvoorbeeld een online zelf-servicedienst met 

informatie over de verschillende zorgprogramma’s, online folders, de mogelijkheid om online 

een afspraak te maken voor een intakegesprek, aanbevolen apps die mensen zelf kunnen 

installeren en korte informatieve video’s (circa 1 minuut). Voor ouderen zijn er diverse korte 

video’s beschikbaar met praktische tips, bijvoorbeeld over het voorkomen van vallen, of om 

met communicatieproblemen als gevolg van herseninfarct om te gaan. 

Daarnaast hebben beide regio’s Devon en Torbay een eigen online zoekmachine (‘Pinpoint’ 

en ‘Orb’, respectievelijk) voor praktische, sociale en gezondheidsondersteuning. Voor patiën-

ten met een chronische aandoening is er ‘Healthunlocked’, een zoekmachine waarmee zij 

zelfzorgdiensten, zelfhulpgroepen, en online gemeenschappen voor specifieke aandoeningen 

via één search kunnen terugvinden. Deze ondersteuning kan gaan over alle zelfmanagement-

taken, het managen van de medische aspecten, het behouden of aanpassen van levensrollen, 

en het omgaan met de emotionele consequenties van de aandoening. Net als het ‘single point 

of access’ hebben de websites tot doel om toegang tot zorgdiensten laagdrempelig te maken, 

waardoor patiënten beter in staat zijn om tijdig en zelfstandig hulp zoeken (i.c. patiënt-zorg-

verlener partnerschap). 

Om zelfredzaamheid en onafhankelijkheid onder ouderen te vergroten werkt het zorgnetwerk 

met telezorg, zoals een noodknop waarmee direct contact met een alarmdienst opgenomen 

kan worden, en diverse sensortechnieken die veilige thuiscondities monitoren. Meest voorko-

mende systemen zijn sensoren die activiteit/non-activiteit monitoren, valdetectie, monoxide-

detectie, medicatiemanagement (herinneringssystemen) of sensoren die het verlaten en bin-

nenkomen van de woning en het naar bed gaan en opstaan detecteren. Ook hier speelt de 

vraag in hoeverre deze telezorg zelfmanagementvaardigheden ondersteunt. Met name voor 

                                                      
3  De virtuele zorgafdeling werkt op basis van risicoprofielen, oftewel het Devon Predictive Model (Chenore et 

al., 2013). Dit model  combineert primaire data van huisartspraktijken en secundaire data van ziekenhuizen, 

met als doel om de top 0,5% van de patiënten te identificeren die het grootste risico op ziekenhuisopname 

lopen. 
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het monitoren op afstand, waarbij de patiënt zelf geen actie hoeft te ondernemen, blijft de 

zorgverlener verantwoordelijk voor het managen van de medische aspecten van de aandoe-

ning. Medicatiemanagement daarentegen is wel direct gerelateerd aan het ondersteunen van 

zelfmanagement. De patiënt wordt er immers aan herinnerd om deze taak goed uit voeren. 

Voor professionals zijn er diverse technische applicaties beschikbaar ter ondersteuning van 

hun werk. De lokale multidisciplinaire teams werken bijvoorbeeld al sinds 2005 met een elek-

tronisch gedeeld patiëntendossier met daarin het zorgplan en de zorgplanning, variërend van 

thuiszorg, verpleegtehuizen, geestelijke gezondheid en vrijwilligersactiviteiten. Dit dossier is 

echter gericht op informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten hebben geen di-

recte toegang. 

De virtuele zorgafdeling wordt ondersteund door een gemeenschappelijk datawarehouse 

waarin primaire data van huisartspraktijken en secundaire data van ziekenhuizen opgeslagen 

liggen. Deze gegevens worden geanalyseerd met als doel om de top 0,5% van de patiënten 

te identificeren die het grootste risico op ziekenhuisopname lopen. Dit model is bekend onder 

het Devon Predictive Model (Chenore et al., 2013) en presteert goed wanneer het gaat om 

het genereren van betrouwbare voorspellingen (Wallace et al., 2014). 

In bredere context is het zorgnetwerk bezig met de ontwikkeling van een online PGD die be-

heerd wordt door patiënten. Het ‘Patient Knows Best’ (PKB) -portaal maakt het mogelijk om 

via een berichtenapplicatie vragen te stellen en/of gezondheidsparameters elektronisch naar 

hun behandelend arts te sturen en daar feedback op te ontvangen (bijvoorbeeld een perio-

dieke check van de bloedsuikerspiegel). Ook is het mogelijk om online een consult met de arts 

te voeren. Patiënten kunnen zien wie hun informatie beheert, zelf informatie toevoegen en 

verwijderen, toegang tot hun dossier aan andere zorgverleners verlenen en opheffen, en zien 

wie hun dossier heeft ingekeken. Het PKB-portaal lijkt daarmee vooral in te spelen op het zelf 

managen van de medische aspecten en ondersteunt het in het maken van gezondheidsgere-

lateerde beslissingen en het creëren van een patiënt-zorgverlener partnerschap. 

Het PKB-portaal is deels geïntegreerd met het EPD dat voor het ziekhuis ontwikkeld wordt. 

Op dit moment zijn er zeven technische systemen in een EPD geïntegreerd. Patiënten hebben 

via het PKB-portaal toegang tot ontslagbrieven en laboratoriumresultaten, en kunnen zelf on-

line afspraken maken met fysiotherapeutisch team in het Torbay-ziekenhuis. Het PKB is niet 

geïntegreerd met systemen van huisartspraktijken maar het zorgnetwerk streeft ernaar om dit 

in de toekomst te bereiken. 

4.2.3 Invoeringsproces 

Zoals uit bovenstaande duidelijk wordt, is Torbay and South Devon al lange tijd bezig met de 

ontwikkeling van diverse ICT-ondersteuningsmogelijkheden. Met name het elektronisch ge-

deelde patiëntendossier om informatie-uitwissing binnen de multidisciplinaire teams te facili-

teren kent inmiddels een lange traditie. Het zorgnetwerk implementeert daarbij zowel be-

staande softwaremodules, als ook bestaande modules die als het ware aan elkaar geknoopt 

worden (best-of-breed). Zo is Patient Knows Best een sociale Britse IT-onderneming die hun 

portaal inmiddels in meerdere landen geïmplementeerd heeft. Dat betekent ook dat patiënten 

en zorgverleners niet betrokken worden bij het ontwerp ervan. 

Daarentegen wordt er voor het EPD dat door het ziekenhuis ontwikkeld wordt, één centrale 

digitale ingang gecreëerd die de verschillende bestaande modules met elkaar verbindt. Op dit 

moment is er een pilot afgerond met een specialistisch team voor hartfalen waarbij teamleden 

betrokken werden om de gedeelde informatiebehoefte te bepalen en te bepalen op welke 

manier dit het best gerepresenteerd kan worden in het EPD. 
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4.2.4 Gebruik systeem en ervaren gezondheidssituatie 

Het zorgnetwerk voert verschillende onderzoeken uit naar de tevredenheid over de zorgverle-

ning en de effecten daarvan op de ervaring gezondheid, maar niet specifiek naar de relatie 

tussen het effectief gebruik van het ICT-systeem en de gezondheidseffecten. 

4.2.5 Conclusie 

Torbay and South Devon is een sterk geïntegreerd zorgnetwerk waarin persoonsgerichte zorg 

centraal staat. Het vergroten van zelfzorg is een belangrijke doelstelling, ook bij ouderenzorg. 

Zelfzorg wordt echter vaak in één zin genoemd met zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. 

Dat maakt het lastig om te bepalen waar het nu precies over gaat en hoe dit wordt vorm 

gegeven in de dagelijkse praktijk. De geboden ondersteuning aan ouderen lijkt bijvoorbeeld 

vooral gericht te zijn om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven door een oudere patiënt juist 

van zelfmanagementtaken te ‘ontzorgen’ en de gezondheid door middel van eHealth op af-

stand te monitoren. Dat betekent echter nog niet dat een patiënt beter in staat is om zelf voor 

de medische aspecten te zorgen. Ook de bevinding dat patiënten niet direct betrokken worden 

bij de planning van de zorg suggereert dat het versterken van zelfmanagementvaardigheden, 

rekening houdend met de mogelijkheden van de patiënt, achterblijft. In potentie is er een goed 

werkend ICT-systeem, en is er veel ontwikkeling gaande. De betrokkenheid van patiënten en 

zorgverleners bij de vormgeving lijkt relatief echter laag en het feitelijke gebruik blijft voorals-

nog achter op de mogelijkheden. 

4.3 Casus Odense Kommune (ICOK) (Denemarken) 

In 2013 is de regio Odense in Denemarken met een geïntegreerd pilotproject rondom geïnte-

greerde zorg gestart. Het project was gebaseerd op het geïntegreerde zorgmodel van Noord-

west-Londen (Curry, 2013) en het concept ‘relational coordination’ van Gittell (2009). Twee 

interventies werden daarbij ontwikkeld: één gericht op patiënten ouder dan zeventig jaar die 

regelmatig contact hebben met de huisarts of specialist en die een verhoogd risico op ver-

slechtering van klachten lopen, en een interventie gericht op patiënten met stress-, angst- en 

depressieklachten (hierna ‘stress-interventie’) die meermaals in de ziektewet hadden gezeten. 

Door proactieve, gerichte en geïntegreerde zorg aan te bieden, patiënten daarbij te betrekken 

en hun copingsvaardigheden te versterken had het project tot doel om de gezondheidssituatie 

van patiënten preventief te verbeteren als ook een hogere tevredenheid over de ontvangen 

zorg. Beoogde resultaten voor ouderen met co-morbiditeit waren stabilisering van medische 

symptomen en voorkomen van ziekenhuisopname. Voor de stress-interventie waren korter 

ziekteverzuim en duurzame re-integratie naar werk de belangrijkste uitkomsten. 

Bij het project waren 46 huisartspraktijken, de geriatrische afdeling van het ziekenhuis en een 

psychiatrische instelling betrokken. Een typisch multidisciplinair team voor kwetsbare ouderen 

bestond doorgaans uit 8 tot 10 huisartsen, 2 tot 3 specialisten (bijvoorbeeld geriatrische arts, 

verpleegkundige, apotheker) en ad hoc deelnemers zoals professionals uit de thuiszorg, di-

ëtist, of fysiotherapeut. Een typisch multidisciplinair team voor de stress-interventie bestond 

ook uit 8 tot 10 huisartsen, 2 tot 3 psychologen, vertegenwoordigers van de arbodienst, 2 tot 

3 professionals van de gemeentelijke sociale dienst, en een maatschappelijk werker. Kenmer-

kende elementen voor het samenwerkingsmodel waren: 

› gezamenlijk elektronisch overzicht van het patiëntenbestand (datawarehouse) dat risico-

stratificatie mogelijk maakt; 

› vastgestelde protocollen en behandelingspakketten; 

› gezamenlijk behandelplan; 

› gezamenlijk elektronisch platform met daarin het behandelplan en een planningsmodule; 

› casemanager die verantwoordelijk is voor goede uitvoering van het behandelplan; 
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› multidisciplinaire samenwerking en overleg; 

› regelmatige evaluatie van de wijze waarop er tussen de disciplines wordt samengewerkt. 

 

Het project werd echter in 2015 al stopgezet, omdat het niet de beloofde resultaten opleverde. 

Uiteindelijk bleek dat de kosten per patiënt in het pilotproject hoger waren dan in de reguliere 

zorg. Zo bleek dat patiënten langer in de ziektewet bleven en patiënten een hoger beroep op 

zorgdiensten deden. In totaal volgenden 520 patiënten een zorgtraject. 

4.3.1 Toegepast zelfmanagementconcept 

In tabel 4.3 zijn de kernelementen van zelfmanagementondersteuning binnen ICOK samen-

gevat. We moeten daarbij opmerken dat de term zelfmanagement niet expliciet werd gebruikt. 

Wel werden er twee begrippen gehanteerd die een sterke overlap hebben met twee zelfma-

nagementvaardigheden zoals dat in ons raamwerk van Lorig en Holman (2003) beschreven 

is: 

1. betrokkenheid van de patiënt bij hun zorgproces, en 

2. copingsvaardigheden voor het omgaan met de aandoening. 

Betrokkenheid werd daarbij opgevat als de mate waarin patiënten eigen regie over hun zorg 

voeren. Om dat te bereiken werden patiënten actief betrokken bij het opstellen van een indi-

vidueel zorgplan, waarbij de patiënt altijd toegang tot het eigen zorgplan had. De huisarts en 

de patiënt stelden gezamenlijk de doelen van de zorg op, wat conceptueel goed aansluit bij 

het versterken van een partnerschap tussen de patiënt en zorgverlener. 

Uitgangspunt van het zorgplan was dat de doelen en de daarbij horende acties aansloten op 

de behoeften en wensen van de patiënt, wat aansluit bij het op maat maken van de behande-

ling. De vraag daarbij is wel in hoeverre een patiënt ondersteund werd om zelf de behandeling 

en de daarbij behorende dagelijkse beslissingen aan te passen aan de eigen levensstijl. 

Met copingsvaardigheden wordt in de literatuur vaak verwezen naar probleemoplossend ver-

mogen en/of naar het omgaan met emoties. Het is onduidelijk gebleven waar copingsvaardig-

heden binnen het pilotproject op gericht waren, op welke manier daar invulling aan werd ge-

geven en op welke zelfmanagementtaken deze gericht waren. 

 

Tabel 4.3 Kenmerken van zelfmanagementondersteuning en ICT voor de patiënt binnen ICOK 

Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Taken 

Managen van medi-

sche aspecten 

Stress-interventie 

• Medische keuring bij een Ar-

bodienst 

• Re-integratie ondersteuning 

door de sociale dienst (incl. 

stages, diverse cursussen) 

Kwetsbare ouderen-interventie 

• Polymedicatie advies 

• Geriatrisch onderzoek 

• Thuiszorg/wijkverpleging 

• Sociale diensten (beweging, 

samen zingen, samen eten) 

Beide interventies: 

• 10 gratis gesprekken met 

een psycholoog 

• Casemanager (huisarts) 

Elektronisch individueel zorgplan 

Rolmanagement Niet voorzien  



 

TNO rapport | R17072/051.03044 23 
© 2017 TNO 

 

Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Emotiemanagement Niet voorzien  

Vaardigheden 

Probleemoplossend 

vermogen voor alle-

daagse obstakels 

Niet voorzien  

Gezondheidsgerela-

teerde beslissingen 

kunnen nemen 

Niet voorzien Elektronisch individueel zorgplan 

Effectief gebruik kun-

nen maken van hulp-

bronnen 

Niet voorzien  

Creëren van een pa-

tiënt-zorgverlener-

partnerschap 

• Gedeelde besluitvorming 

• Casemanager (huisarts) 

Elektronisch individueel zorgplan 

Actievaardigheid Niet voorzien  

Op maat kunnen ma-

ken van de behande-

ling 

Individueel zorgplan  

4.3.2 Soort ICT 

Twee technische systemen ondersteunden de geïntegreerde aanpak: een digitaal platform en 

een ‘datawarehouse’. Het digitale platform werd in samenwerking met een Amerikaanse leve-

rancier gebouwd om informatie-uitwisseling binnen het multidisciplinaire team te faciliteren. 

Het bevatte het elektronische individuele behandelplan waarbij informatie uit het ziekenhuis, 

de huisartspraktijk en de gemeente geïntegreerd werd. Daarnaast was er een module om de 

zorg te plannen en de mogelijkheid om notities toe te voegen. Patiënten hadden toegang tot 

hun elektronische zorgplan. Ervan uitgaande dat het zorgplan primair gericht was op het sta-

biliseren of verminderen van medische klachten, nemen we aan dat toegang daartoe patiënten 

ondersteunt bij het zelf managen van medische aspecten. Daarnaast is de hypothese dat pa-

tiënten beter in staat zijn om gezondheidsgerelateerde beslissingen te maken, omdat zij beter 

geïnformeerd zijn over hun aandoening en behandeling en ondersteunt het een gelijkwaardig 

partnerschap tussen de patiënt en zorgverlener waarin de patiënt kan meebeslissen over het 

zorgproces. 

Om huisartsen te ondersteunen in het signaleren van patiënten met een verhoogd risico werd 

een datawarehouse met medische gegevens van patiënten geanalyseerd op risicoprofielen. 

Deelnemende huisartsen ontvingen de namen van patiënten die een verhoogd risico op lang-

durige werkeloosheid (stress-, angst-, of depressie-doelgroep) liepen of op ziekenhuisopname 

te identificeren (oudere doelgroep). Deze patiënten werden vervolgens proactief door de huis-

arts uitgenodigd om deel te nemen aan één van de interventies. 

4.3.3 Invoeringsproces 

Het platform werd los van de gebruikersgroepen (zorgverleners en patiënten) ontwikkeld. 

Zorgverleners en/of patiënten waren niet betrokken bij de ontwerpfase. In de proeffase is het 

platform alleen in de stress-interventie getest, maar slechts in beperkte mate in de groep 

rondom kwetsbare ouderen. Daarnaast was het platform niet geïntegreerd met andere be-

staande technische systemen, waardoor er voor zorgverleners dubbele registratielast ont-

stond. 
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4.3.4 Gebruik systeem en ervaren gezondheidssituatie 

Evaluatie van het project is gebaseerd op vragenlijsten die 2 keer tijdens het project aan deel-

nemende patiënten werden verstuurd. Daarnaast werden 20 patiënten geïnterviewd en werd 

een kosten-baten analyse uitgevoerd. Over het algemeen waren patiënten tevreden over de 

ontvangen zorg en sloot de zorg goed aan op hun persoonlijke voorkeuren. Vijfenzestig pro-

cent van de patiënten die de stress-interventie volgde, rapporteerde een verbetering van hun 

gezondheid en 60% was het er mee eens dat zij meer kennis hadden en beter in staat waren 

om zelf de symptomen te managen. 

Een ander doel van het project was om de betrokkenheid van patiënten bij hun zorg te verg-

roten. Uit een controlestudie bleek echter dat de betrokkenheid niet verschilde van die van 

patiënten in de traditionele zorg. Sommige patiënten uit de stress-interventie zeiden niet altijd 

de energie te hebben om een actieve rol in hun zorg te spelen en het juist prettig te vinden 

wanneer de zorgverlener de verantwoordelijkheid voor de praktische taken nam. Anderen 

daarentegen stonden wel positief tegenover hun nieuwe actieve rol, omdat het hen het gevoel 

gaf meer controle over hun leven te hebben. 

Over het algemeen stonden patiënten uit de stress-interventie positief over de ontwikkeling 

van het elektronisch platform, met name omdat de dienstverlening daardoor beter op elkaar 

afgestemd kon worden. Anderzijds bleek het niet bij te dragen aan een meer actieve rol onder 

patiënten. Allereerst was niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheid om hun eigen zorg-

plan in te kunnen zien. Daarnaast had niet iedereen de behoefte om zich in hun zorgplan te 

verdiepen. En als laatste bleek dat de patiënten die zich er wel in verdiept hadden, de inhoud 

van het zorgplan vaak niet relevant of up-to-date vonden. Bovendien was het voor patiënten 

niet duidelijk op welke manier het platform werkte of hoe de informatie door zorgverleners 

gebruikt werd. 

Ook kwetsbare ouderen waren over het algemeen tevreden over de ontvangen zorg, al bleek 

uit evaluatieonderzoek dat de meeste patiënten geen goed beeld hadden van specifieke doel-

stelling in hun zorgplan, de bijbehorende zorgactiviteiten en/of planning daarvan. Dat maakte 

het voor hen lastig om te beoordelen wat de interventie hen had opgeleverd. Bovendien bleek 

dat het verzoek van hun huisarts de belangrijkste motivatie van deze doelgroep was om deel 

te nemen aan de interventie, veel meer dan bijvoorbeeld de verwachting van een betere be-

handeling. Zij vertrouwden op het advies van huisarts en waren bij aanvang van het project al 

tevreden over hun contacten met de gezondheidszorg. Zij hadden dan ook geen behoefte aan 

een betere coördinatie, actieve betrokkenheid om toegang tot (elektronische) zorgplannen. 

Net als patiënten uit de stress-interventie stonden kwetsbare ouderen positief over de moge-

lijkheid om hun zorgplan elektronisch in te kunnen zien, maar maakte daar in de praktijk be-

perkt gebruik van; minder dan 20% raadpleegde hun elektronische zorgplan. Ook hier waren 

redenen voor het lage gebruik: niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid, geen behoefte om 

het zorgplan in te zien, ontevredenheid over de inhoud van het zorgplan, geen mogelijkheid 

om in te loggen, of niet weten hoe in te loggen. 

Het digitale platform werd ook niet als nuttig ervaren door zorgverleners. De informatie die in 

het zorgplan ingevoerd moest worden, werd niet als specifiek en concreet ervaren, waardoor 

het onduidelijk was welke informatie ze wel/niet in het ICT-systeem moesten invoeren en 

welke informatie relevant was voor wie. Bovendien zagen zorgverleners er niet altijd het nut 

van in wanneer patiënten hun zorgplan lazen, of zagen het niet als hun prioriteit om patiënten 

meer te betrekken bij het zorgproces. Met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen zorg-

verleners vond een kleine minderheid van de zorgverleners dat het gedeelde elektronisch 

zorgplan bijdroeg aan een betere kwaliteit van het werk. Huisartsen waren vooral kritisch over 

de risicostratificatie. Tijdens de doorlooptijd van het project werden inclusiecriteria aange-

scherpt, wat tot frustratie bij hen leidde omdat zij een patiënt bijvoorbeeld al een zorgpro-

gramma hadden beloofd. 
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4.3.5 Conclusie 

Net als de Belgische pilotprojecten (Van der Klauw et al., 2016) is dit pilotproject primair gericht 

op integratie van professionals. Ondanks dat actieve betrokkenheid van patiënten een belang-

rijk thema was, ontbrak een visie of denkkader rondom zelfmanagement. Het elektronisch 

individueel zorgplan blijkt bovendien niet bij te dragen aan het vergroten van kennis of actieve 

betrokkenheid van patiënten. 

De case maakt duidelijk dat de technische systemen door de gebruikers (zowel patiënten als 

zorgverleners) niet als functioneel werd ervaren. Gebruikers waren ook niet betrokken bij de 

ontwikkeling van het platform, wat belang benadrukt om hen vroeg te betrekken bij de ontwik-

keling van een technisch systeem, voldoende tijd te nemen om in de beginfase van de imple-

mentatie het systeem te optimaliseren, en zorgverleners en patiënten te ondersteunen in het 

gebruik ervan. Bovendien heeft het project amper een jaar gelopen, waardoor het moeilijk is 

om stabiele effecten van het project vast te stellen en zaten er nog veel kinderziektes in de 

technische systemen, zowel het digitale platform als in de risicoprofielen. 

Daarnaast maakt de case duidelijk dat ondersteuning voor zorgverleners noodzakelijk is om 

de veranderende relatie tussen zorgverleners en de patiënt vorm te geven. Zij moeten immers 

vaak continu een evenwicht vinden tussen het betrekken van de patiënt, het ontzorgen in 

periodes van verslechtering van symptomen, en vervolgens zich bewust zijn van de mogelijk-

heden wanneer de patiënt beter wordt. 

4.4 Casus Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM) (Nederland) 

Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM) is een eerstelijns gezondheidscentrum in Ne-

derland dat geïntegreerde zorg onder één dak aanbiedt: huisartsen, fysiotherapie, apotheek 

en verloskunde. Het is een stichting die vanuit de overheid in de jaren ’60 is opgezet en tot 

2008 werd gesubsidieerd. GCM bestaat uit een tweetal locaties en heeft een patiëntenpopu-

latie van ongeveer 14.600 patiënten. 

Het zorgnetwerk heeft contracten met verzekeraars afgesloten voor vijf zorgprogramma’s: di-

abetes, COPD en voor hart- en vaatziekten, VVR ouderen (75-plussers). Tabel 4.4 geeft een 

overzicht van het aantal patiënten met één van deze aandoeningen en het aantal van deze 

patiënten dat aan een zorgprogramma deelneemt. 

 

Tabel 4.4 Overzicht aantal patiënten GCM met chronische ziekte dat deelneemt aan zorgprogramma 

Chronische ziekte Totaal aantal patiënten 

Aantal patiënten in een zorg-

programma 

COPD 384 210 

Diabetes 823 671 

Hart- en vaatziekten 554 663 

Verhoogd vasculair risico 1.204 296 

Kwetsbare ouderen (75-plussers) 3.479 2.074 

4.4.1 Toegepast zelfmanagementconcept 

GCM is zeer actief op het onderwerp en zelfmanagement en wordt in Nederland beschouwd 

als één van de voorlopers op het gebied van eHealth. Wederom geldt dat er geen expliciete 

definitie en operationalisering is van het begrip. Verwezen wordt naar ‘eigen regie over de 

zorg’, ‘zelfzorg’, ‘zelfredzaamheid’. Het uitgangspunt is dat een patiënt actiever kan bijdragen 

aan het zorgproces door informatie te zoeken, opdrachten uit te voeren, vragen te stellen en 

een volgend consult voor te bereiden. In tabel 4.5 zijn de componenten van zelfmanagement 

en het ICT-systeem beschreven. 



 

TNO rapport | R17072/051.03044 26 
© 2017 TNO 

 

Wanneer we kijken naar de vraag op welke zelfmanagementtaken het zorgnetwerk inzet, lijkt 

de meeste aandacht uit te gaan naar het managen van de medische aspecten van een aan-

doening. Zo biedt het zorgnetwerk een aantal geïntegreerde zorgprogramma’s, is er leefstijlon-

dersteuning mogelijk en werkt het netwerk samen met een psychiatrisch verpleegkundige 

wanneer het gaat om mentale gezondheid. Dit laatste scharen we ook onder het managen 

van de medische aspecten omdat het hier niet noodzakelijk gaat over het omgaan met emoties 

als gevolg van een chronische aandoening zoals daar verwezen wordt. 

Patiënten kunnen zelf in hun laboratorium resultaten inzien, op voorwaarde dat deze eerst 

samen met de huisarts worden besproken. Uitgangspunt daarbij is dat patiënten niet opgeleid 

zijn om de informatie te interpreteren en de huisarts verantwoordelijk is voor een goed begrip 

van de resultaten. Informatie kan dan kennis worden, waardoor patiënten beter in staat zijn 

om gezondheidsgerelateerde beslissingen te nemen. 

De verschuiving van een zorgverlener-gedreven zorgmodel naar een model waarin patiënten 

meer bij hun zorg worden betrokken, ziet het zorgnetwerk echter als een positieve ontwikke-

ling. Door motivational interviewing worden patiënten ondersteund om samen met de zorgver-

lener te bepalen wat hun gezondheidsdoelen zijn, wat ze willen veranderen en welke zorgta-

ken ze zelf op willen pakken (i.c. creëren van patiënt-zorgverlener partnerschap en het op 

maat maken van de behandeling). Deze doelen worden vastgelegd in een individueel zorgplan 

waartoe de patiënt toegang heeft. 

In de praktijk blijkt het soms echter lastig om te bepalen wanneer de regie bij een patiënt te 

laten of wanneer de zorgverlener het moet overnemen. Wat als een patiënt bijvoorbeeld aan-

geeft zelf bepaalde zorgactiviteiten op te kunnen nemen, terwijl de zorgverlener daar twijfels 

over heeft? Het zorgnetwerk geeft aan dat het nodig is om over deze thematiek richtlijnen te 

ontwikkelen die handelingsperspectieven voor de professional bieden. 

 

Tabel 4.5 Kenmerken van zelfmanagementondersteuning en ICT voor de patiënt binnen GCM 

Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Taken 

Managen van medi-

sche aspecten 

• Leefstijladvies 

• Zorgprogramma’s 

• Monitoren van medicijnge-

bruik en stimuleren van me-

dicatietrouw 

• Praktijkondersteuner GGZ 

• Casemanager 

• Online recepten aanvragen 

• Elektronische transfer van gezondheidspara-

meters en telefonische terugkoppeling (tele-

monitoring) 

• Online berichten versturen en ontvangen 

• Online een afspraak maken in de agenda van 

de huisarts 

• Verschillende zorgverleners bereikbaar via 

één digitaal platform 

• Inzage in het online individueel zorgplan 

• Inzage in online lab-resultaten 

Rolmanagement Niet voorzien  

Emotiemanagement Niet voorzien  

Vaardigheden 

Probleemoplossend 

vermogen voor alle-

daagse obstakels 

Niet voorzien  

Gezondheidsgerela-

teerde beslissingen 

kunnen nemen 

Gezamenlijk doornemen van 

de lab-uitslagen  

• Inzage in online lab-uitslagen 

• Inzage in het online individueel zorgplan 

• Verwijzingen naar andere informatiebronnen 

op het digitale platform (bijv. thuisarts.nl) 
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Hoofdcomponenten 

zelfmanagement 

Zelfmanagement- 

ondersteuning ICT voor de patiënt 

Effectief gebruik kun-

nen maken van hulp-

bronnen 

• Ondersteuning in het gebruik 

van het digitaal platform 

• Communicatieteam 

• Verschillende zorgverleners bereikbaar via 

één digitaal platform 

• Verwijzingen naar andere hulpbronnen op het 

digitale platform 

• Training ‘portaalgebruik’ 

Creëren van een pa-

tiënt-zorgverlener-

partnerschap 

• Begeleiding door casemana-

ger, die getraind is in ‘motiva-

tional interviewing’ 

• Praktijkondersteuner geeste-

lijke gezondheidszorg 

• Gedeelde besluitvorming 

Inzage in het elektronisch individueel zorgplan 

Actievaardigheid Niet voorzien  

Op maat kunnen ma-

ken van de behande-

ling 

• Individueel zorgplan 

• Begeleiding door casemana-

ger, die getraind is in ‘motiva-

tional interviewing’ 

 

4.4.2 Soort ICT 

De belangrijkste ICT-toepassing binnen het zorgnetwerk is de ontwikkeling van het patiënten-

portaal. GCM is daarmee één van de voorlopers in Nederland. In samenwerking met PAZIO, 

een eHealth platform voor patiënten, is het zorgnetwerk in 2011 gestart met de ontwikkeling 

van de beveiligde digitale omgeving voor patiënten, genaamd ‘MijnGCM’. Om het gebruik van 

het platform te stimuleren is ingezet op een zo volledig mogelijk aanbod van online diensten. 

De ICT-systemen van de verschillende zorgverleners worden daarbij gekoppeld door een ‘sin-

gle-sign-on’ (SSO), wat ook wel vergeleken wordt met een stekkerdoos waarop de zorgverle-

ners kunnen aansluiten. 

In het ICT-concept is het zelfmanagement ingebouwd. Daarbij maakt MijnGCM een onder-

scheid in soort online diensten die zelfmanagement ondersteunen. Generieke online zelfma-

nagementondersteuning verwijst naar mogelijkheden die voor alle patiënten relevant zijn, on-

afhankelijk van de specifieke aandoening. Functionaliteiten die hier onder vallen zijn: online 

het huisartsendossier in te zien, een afspraak te maken of een vraag stellen aan de huisarts, 

de praktijkondersteuner of assistente, lab-uitslagen in te zien, en aanvragen van een herhaal-

medicatie. Specifieke online zelfmanagementondersteuning gaat over ondersteuningsmoge-

lijkheden die alleen bij bepaalde aandoeningen worden aangeboden. Voor patiënten met dia-

betes is er bijvoorbeeld een zelfzorgmodule waarmee zij thuis hun metingen kunnen doen en 

de resultaten digitaal invoeren in hun medische dossiers. De huisarts of de praktijkondersteu-

ner controleert de waarden en bespreekt met de patiënt of er iets aangepast moet worden. 

Aanpassingen in de medicatie worden via het systeem geregistreerd zodat ook de apotheek 

op de hoogte is. Wanneer we dit vertalen naar het raamwerk zoals dit in deze verkenning 

wordt gebruikt, dan kunnen we concluderen dat deze mogelijkheid vooral inspelen is op het 

managen van de medische aspecten, het maken van gezondheidsgerelateerde beslissingen 

en het creëren van een patiënt-zorgverlener partnerschap. 

4.4.3 Invoeringsproces 

De invoering van het digitale platform is top-down door de raad van bestuur besloten. Bij de 

implementatie van het digitale portaal waren verschillende stakeholders betrokken: raad van 

bestuur, huisartsen, praktijkondersteuners, IT-leverancier, en patiënten. De verschillende sta-

keholders waren daarbij op verschillende momenten in meer of mindere mate actief. Zo was 

de raad van bestuur vooral tijdens de start van de implementatie sterk betrokken en gericht 
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op de functionaliteit van het platform, terwijl huisartsen in een latere fase juist meer actief 

werden. 

Huisartsen waren in eerste instantie sceptisch over de invoering van het portaal. Het vraagt 

immers om een andere manier van werken. Door hen vroeg te betrekken bij de ontwikkeling 

van het portaal waren zij goed geïnformeerd over de werking van het portaal en zien zij het 

als een extra mogelijkheid om met patiënten te communiceren. Ook de praktijkondersteuner 

was niet direct gemotiveerd om de werking van het portaal te optimaliseren, met name omdat 

zij daar weinig invloed op hadden. Bijvoorbeeld, ondanks hun idee dat het online aanvragen 

van recepten van belangrijke toegevoegde waarde was voor het verbeteren van de werkpro-

cessen, stelde de raad van bestuur de implementatie van deze functionaliteit uit. Als laatste 

de patiënten zelf. Ondanks dat de ontwikkeling van het portaal in het perspectief staat van de 

patiënt, werden patiënten niet direct betrokken bijvoorbeeld bij de vraag welke functionaliteiten 

hen zouden ondersteunen in hun zelfmanagement. 

Het zorgnetwerk biedt patiënten de mogelijkheid om thuis begeleid te worden in het gebruik 

van het portaal. Daarmee zijn zij de enige case die hun patiënten ondersteunt in het aanleren 

van IT-vaardigheden, waardoor patiënten beter in staat gesteld worden om het portaal te kun-

nen gebruiken. Ruim 600 patiënten werden uitgenodigd, wat uiteindelijk resulteerde in slechts 

38 aanmeldingen. Drie redenen werden aangegeven om af te zien van de training: de ge-

bruiksonvriendelijkheid van het inlogprocres, mantelzorgers hebben de zelfzorgtaken overge-

nomen, voorkeur voor een telefonisch of een fysiek consult. Echter, dat de thuistraining een 

effectieve manier is om patiënten te ondersteunen in het gebruik van het portaal blijkt uit de 

stijging van het aantal bezoeken aan het platform, vooral het digitale logboek en zorgplan. In 

het portaal zijn mogelijkheden opgenomen om het gebruik van het portaal te ondersteunen. 

4.4.4 Gebruik systeem en ervaren gezondheidssituatie 

Hoe wordt het systeem dan gebruikt? Het gebruik van het portaal is ietwat verschillend op de 

twee locaties. Op één locatie maakte in 2016 één op de drie patiënten gebruik van het portaal 

en op de andere gebruikte één op de vier patiënten het portaal. Het online aanvragen van 

herhaalmedicatie en het kunnen inzien van lab-resultaten werden in 2016 het meest gebruikt. 

Persoonlijke gezondheidsinformatie wordt over het algemeen het minst gebruikt. Het meest 

actief zijn ouderen in de leeftijdscategorie 55 tot 75 jaar. Jongeren maken vooral gebruik van 

het portaal om online een afspraak te maken. De groep van 75 jaar en ouder, waar ook kwets-

bare ouderen onder vallen, is het minst actief: 3,8% van deze oudere zorggebruikers was 

aangemeld voor het portaal. GCM ziet deze vorm van eHealth daarom vooral als mogelijkheid 

voor de ‘jongere-oudere’ die meer IT-vaardig is. 

Het gebruik van het portaal voor praktijkondersteuners was aanvankelijk echter relatief lastig. 

Tijdens de invoering kreeg de gebruiksvriendelijkheid voor patiënten prioriteit en is er minder 

aandacht uitgegaan naar het perspectief van de professional. Zo was er in eerste instantie 

bijvoorbeeld een dubbele inlog vereist. Later is meer aandacht gegeven aan de werking van 

het portaal voor professionals. 

Patiënten zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die het portaal biedt in het 

managen van hun ziekte, ervaren het als relevant en het zet hen aan na te denken over hun 

zelfzorg. Zij geven aan dat wat hen betreft het portaal uitbreiding behoeft met contact naar 

andere zorgverleners (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten) en met 

een uitbreiding van het persoonlijk medisch dossier. Met andere woorden, patiënten moedigen 

verdere digitale integratie aan. 

4.4.5 Conclusie 

Gezondheidscentrum GCM speelt met hun patiëntenportaal direct in op de zelfmanagement-

mogelijkheden van de patiënt. Er wordt veel waarde gehecht aan de gebruiksvriendelijkheid 

van het systeem en er worden continu verbeteringen doorgevoerd. Opmerkelijk is dat dit het 
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enige zorgnetwerk in het voorliggende rapport is dat hun digitale platform heeft ontwikkeld 

vanuit het perspectief van de patiënt en dat zij als enige hun patiënten ondersteunt in het 

gebruik van het portaal. Daar waar in de andere cases digitale platformen allereerst gericht 

zijn op informatieoverdracht en samenwerken tussen zorgverleners, is MijnGCM gericht op 

informatieoverdracht en samenwerking tussen de patiënt en de zorgverleners. Patiënten wer-

den echter niet bij de ontwikkeling van het portaal betrokken, dus het is de vraag in hoeverre 

het aansluit op hun behoefte. Daarnaast valt op dat het zorgnetwerk geen expliciet raamwerk 

met betrekking tot zelfmanagement hanteert, maar maakt zij in hun IT-architectuur wel een 

onderscheid tussen generieke en specifieke online zelfmanagementondersteuning. 
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5 Conclusies en discussie 

5.1 Conclusies 

De cases laten zeer verschillende praktijken zien. Geïntegreerde zorg wordt op verschillende 

manieren vormgegeven. Het bijzondere is dat we ook een mislukte ICT-toepassing te zien 

krijgen (ICOK), zowel met betrekking tot het ICT-ontwerp als ook de wijze waarop het geïm-

plementeerd werd. De cases laten ook zien dat de toepassing van ICT-systemen niet zomaar 

leidt tot betere situaties voor patiënten en zorgverleners. Investeren in zelfmanagement en 

ICT zal dus met de nodige nuchterheid dienen te gebeuren. In tabel 5.1 zijn de resultaten van 

de vier cases samengevat. 

 

Tabel 5.1 Resultaten cases samengevat 

 GK T&SD ICOK GCM 

Ondersteuning 

zelfmanagement 

door patiënten 

Breed concept, geen 

aandacht voor rolma-

nagement 

Geen aandacht voor 

gebruik maken van 

hulpbronnen 

Breed concept, geen 

aandacht voor rol- en 

emotiemanagement 

Geen aandacht pro-

bleemoplossing, voor 

gebruik maken van 

hulpbronnen, voor ac-

tievaardigheid 

De verwachting was 

dat gedeelde besluit-

vorming voldoende 

zou zijn als concept. 

Andere elementen wa-

ren niet aanwezig. 

Breed concept, maar 

geen aandacht voor 

rol- en emotiemanage-

ment. 

Geen aandacht voor 

probleemoplossing, 

voor actievaardigheid 

ICT-ondersteu-

ning 

Zeer uitgebreid sys-

teem, met veel functio-

naliteiten 

Breed systeem, ge-

richt op openheid naar 

patiënt toe 

Beperkt systeem, ge-

richt op sturing door 

data. 

Zeer uitgebreid sys-

teem met veel functio-

naliteiten 

Implementatie 

van ICT 

Vooral op de zorgver-

lener gericht 

Weinig betrokkenheid 

veld bij ontwikkeling 

Er is aandacht voor 

betrokkenheid patiën-

ten in de systemen. 

Het PKB is gebouwd 

vanuit die filosofie. 

Top-down implemen-

tatie. 

Veel aandacht voor 

perspectief van pati-

ënt. Trainingen voor-

zien voor gebruikers. 

Gebruik systeem 

en effecten erva-

ren gezondheid 

Niet veel over bekend, 

maar patiënt niet in 

control via ICT 

Aanname is dat ge-

bruik groot is, in de 

praktijk is gebruik 

‘hapsnap’ verdeeld 

over groepen. 

Gebruik was beperkt 

en weinig toegankelijk. 

Systeem kostte meer 

dan reguliere zorg. 

Project is gestopt. 

Breed gebruik van het 

systeem. Positieve 

evaluatie, maar wel 

selectief gebruik van 

mogelijkheden 

 

Wat leren de cases ons? Opvallend is dat een model voor zelfmanagement in de cases over 

het algemeen relatief beperkt is uitgewerkt. Zo streven alle cases er naar om de patiënt een 

actieve rol in het zorgproces te geven maar werken ze amper uit wat voor gedrag de patiënt 

zou moeten vertonen en over welke vaardigheden hij of zij moet beschikken. Daarbij valt op 

dat de meeste aandacht uitgaat naar medische ondersteuning, waardoor patiënten beter in 

staat zijn om hun gezondheid te managen. Dat wil zeggen, wanneer een patiënt een juist 

gedrag moet vertonen (bijvoorbeeld trouw zijn aan dieet, juist gebruik van medicijnen). De 

minste aandacht gaat uit naar het (leren) omgaan met emoties die gepaard gaan met het 

hebben van een chronische aandoening. 

 

De beperkte uitwerking van het concept van zelfmanagement in de cases heeft allereerst te 

maken met de ambiguïteit van het concept. Zo is het duidelijk dat zelfmanagement een multi-

dimensioneel concept is waar verschillende vaardigheden en hulpbronnen voor nodig zijn. 
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Onduidelijk is echter hoe het concept zich verhoudt tot gerelateerde begrippen zoals zelfzorg 

en zelfredzaamheid. Waar bijvoorbeeld Gesundes Kinzigtal een duidelijk onderscheid tussen 

deze begrippen maakt, ziet Torbay and South Devon deze als synoniemen van elkaar. Toch 

is het zinvol om hier een onderscheid in te maken. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat 

‘telezorg’ de zelfredzaamheid van patiënten vergroot, maar is het de vraag in hoeverre het ook 

zelfmanagementvaardigheden ondersteunt. Immers, wanneer een patiënt op afstand gemoni-

tord wordt en zelf geen actie hoeft te ondernemen, blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor 

het managen van de medische aspecten van de aandoening. 

Een tweede moeilijkheid bij de uitwerking van het concept heeft te maken met de diversiteit 

van de doelgroep. Onderlinge verschillen tussen aandoeningen, maar ook tussen de persoon-

lijke voorkeuren en barrières van patiënten zelf, zijn groot en gerelateerd aan verschillende 

ondersteuningsbehoeften. Dat maakt het lastig om tot een eenduidige visie op zelfmanage-

ment te komen die de professional voldoende handelingsperspectieven biedt om patiënten 

hierin te ondersteunen. 

Juist bij chronisch zieken is dit laatste van groot belang. Het ICOK-project benadrukt dat er 

continu een evenwicht gevonden moet worden tussen het betrekken van de patiënt bij het 

managen van de eigen gezondheid, het ‘ontzorgen’ wanneer de patiënt niet in staat is om 

zelfzorgtaken op zich te nemen, en tegelijkertijd monitoren wanneer er bij de patiënt ruimte 

ontstaat om bepaalde taken op zich te kunnen nemen. Dat sluit aan op de aanpak van Torbay 

and South Devon, waar zorgtaken van kwetsbare ouderen door de zorgverlener worden op-

gepakt. Opmerkelijk is dan ook dat geen van de zorgnetwerken systematisch in kaart brengt 

welke zelfmanagementtaken een patiënt aankan en wil. 

De consequentie van de beperkte uitwerking van zelfmanagement is dat in de praktijk van drie 

van de vier cases feitelijk de zorgverlener centraal in het technische ontwerp staat. GCM is 

het enige zorgnet waarin de digitale uitwisseling van informatie vanuit het perspectief van de 

patiënt is ontwikkeld. Ook hier is de invulling van zelfmanagement wel beperkt, maar het feit 

dat de patiënt in de regie moet staan leidt tot duidelijke keuzen bij de inrichting van het ICT-

platform en in trainingen gericht op wat de patiënt nu het beste kan doen. In de drie andere 

cases staat de dienstverlening naar de patiënt centraal en wordt er nog onvoldoende handen 

en voeten gegeven aan de rol van de patiënt in die dienstverlening. In geen van de cases 

wordt ook invulling gegeven aan hoe de patiënt met zijn emoties moet omgaan. De invulling 

blijft in grote mate instrumenteel gericht: wat een patiënt wanneer moet gaan doen met zijn of 

haar ziekte. 

In de ICT-ondersteuning zien we verder een grote variatie aan toepassingen. In drie cases is 

sprake van heel wat aangeboden functionaliteiten. Alle cases hebben bijvoorbeeld wel een 

elektronisch patiëntendossier. Bij Torbay and South Devon en GCM is naast het EPD ook een 

op de patiënt gericht Persoonlijk Gezondheidsdossier aanwezig. In twee cases beschikt de 

patiënt over mogelijkheden om zelf regie te voeren over eigen gezondheidsdata. In de Engelse 

case zijn de systemen echter nog maar beperkt beschikbaar. In de Deense case bleek dat 

mensen geen interesse hadden om hun eigen data in te zien. 

Alle cases hebben te maken met een lastige implementatiesituatie door hun grote mate van 

afhankelijkheid van softwareleveranciers. De consequentie is dat de cases het risico lopen dat 

de implementaties top-down verlopen, zoals duidelijk het geval was in de ICOK-case. Geen 

van de partijen was in staat een vuist te maken tegen de leveranciers en ze dienen dan ook 

te schipperen met de mogelijkheden die ze aan patiënt en zorgverlener kunnen aanbieden. 

We zien in de vier cases dat zij feitelijk de beperkingen die Gratton (2013) bespreekt over ICT, 

zelfzorg en geïntegreerde zorg nog niet zijn overstegen. Wat betreft ICT, is zichtbaar dat de 

cases, ondanks de marktmacht die ze lijken te hebben, in grote mate afhankelijk zijn van le-

veranciers. Er blijft sprake van een grote mate van ‘technology push’, maar ook leveranciers 

push. Het feit dat grote trajecten tot stilstand komen omdat leveranciers over de kop gaan, 

toont hoe kwetsbaar een en ander is voor de zorgverleners. 
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Over het gezondheidseffect van de inzet van ICT als ondersteuning van zelfmanagement is 

met onze opzet niets te zeggen. De enige case waarin wat zichtbaar was, was ICOK en daarin 

leidde het uitblijven van een gezondheidseffect juist tot het stopzetten van het experiment. In 

de overige cases is de aanname dat het gezondheidseffect positief is, maar hier zou gericht 

onderzoek nodig zijn. De drie cases nemen aan dat de patiënten en zorgverleners tevreden 

zijn over de systemen, maar ook hier is gericht onderzoek nodig. Juist GCM laat zien dat, als 

de patiënt centraal wordt gesteld, dit ten nadele van de zorgverlener kan zijn. Dan vergt het 

grote druk op de zorgverleners opdat ze zich conformeren aan de eisen van het systeem. In 

de Duitse en de Engelse case blijft dergelijke druk op zorgverleners uit en zien we dan ook 

dat vele mogelijkheden van het ICT-systeem ondergebruikt blijven. 

5.2 Discussie 

Wat kan de Vlaamse overheid leren van de vier internationale geïntegreerde zorgnetwerken 

met betrekking tot hun ICT-ontwerpen ter ondersteuning van patiëntoriëntatie en zelfmanage-

ment? Doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de vormgeving en implementatie van 

zelfmanagement en ICT in vier verschillende internationale zorgnetwerken. De lessen kunnen 

de Vlaamse overheid helpen bij het ontwikkelen van een eigen patiënt-gedreven ICT-agenda. 

Momenteel worden er vele ICT-initiatieven ontwikkeld met als doel om zelfmanagement te 

verhogen. Ook de onderzochte cases zijn zeer actief op ICT en zelfmanagement. De exacte 

invulling van de ICT-agenda varieerde in de cases van een focus op informatie-uitwisseling 

tussen zorgverleners, naar een focus op informatie-uitwisseling tussen de patiënt en zijn zorg-

verlener. ICT wordt dus ingezet om zowel direct als indirect de zelfmanagementmogelijkheden 

onder patiënten te versterken. In de cases zien we dat alleen het Nederlandse voorbeeld een 

verregaande geslaagde integratie van zelfmanagement en ICT laat zien. Vanuit de analyse 

van de vier cases leiden wij de adviezen af voor de Vlaamse praktijk. 

 

› Het concept van zelfmanagement dient vooraf te gaan aan de technologie. Indien de 

volgorde wordt omgekeerd, dan worden de mogelijkheden om een patiënt zelf zijn zorg 

te managen met behulp van ICT sterk ingeperkt. 

› Om goed aan te kunnen sluiten op de ondersteuningsbehoefte is het noodzakelijk om 

inzicht te hebben in de mogelijkheden van de patiënt om zelf de eigen gezondheid te 

managen en sensitief te zijn voor veranderingen in die gezondheid. Systematisch in kaart 

brengen van zelfmanagementmogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte zijn dus es-

sentieel. 

› De ICT-toepassingen kunnen heel erg breed zijn. Van belang is dat er gerichte keuzen 

worden gemaakt in functie van de mogelijkheden en beperkingen van de chronische pa-

tiënt. Een levensloop perspectief op chronische patiënten is nodig, getuige het feit dat 

jonge ‘ouderen’ anders omgaan met ICT dan bejaarde ouderen. Van belang is tevens dat 

gekeken wordt of er geen onbedoelde en ongewenste gevolgen van ICT ontstaan: het 

feit dat gezondheidsmanagement wordt aangeboden, maar dat de patiënten die moge-

lijkheden niet oppakken, geeft te denken. De Nederlandse case laat zien dat een breed 

pakket aan maatregelen nodig is om de patiënt een actieve rol te laten nemen. 

› Er is al gewaarschuwd dat de implementatie van dergelijke systemen een langjarig per-

spectief zal vergen (Desmedt et al., 2017). De cases laten zien dat zelfs na meer dan tien 

jaar, de mogelijkheden van zelfmanagement en ICT amper zijn gerealiseerd. De techno-

logie levert niet zelf zomaar nieuwe praktijken. Een nieuwe cultuur is nodig om geïnte-

greerde zorg te laten slagen (Dhondt et al. 2017). Van belang is, zoals Gratton (2013) dat 

ook zegt, dat we technologie niet de rug toekeren. Gratton beschrijft een roadmapbena-

dering die behulpzaam kan zijn om de zorgprocessen aan de technische mogelijkheden 
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te koppelen. Hij geeft ook aan wat de rol van de overheid kan zijn. Overheden moeten de 

wortel en de stok gebruiken. De wortel is subsidie en andere prikkels om partijen te laten 

samenwerken in het gebruik van open-access technologie. De stok is wetgeving om ze-

ker te maken dat zorgverleners die niet willen meewerken, overgenomen worden door 

andere zorgverleners die wel willen samenwerken. 

› De cases laten ook de spanning zien die er tussen zorgverlener en patiënt bestaat met 

betrekking tot toegang tot informatie. De toegang van patiënten tot een digitaal gege-

vensplatform verschilde tussen de cases. Alle cases waren het er echter over eens dat 

patiëntentoegang tot de eigen informatie wenselijk zou zijn, vooral omdat het vergroten 

van eigen regie bij de patiënten belangrijk wordt geacht. Een vraag onder zorgverleners 

daarbij is in hoeverre patiënten bij alle ruwe medische informatie en observaties moeten 

kunnen. Bovendien speelt wetgeving hier een belangrijke rol hier. Zo maakt GK duidelijk, 

dat hun ambitie om patiënten volledige toegang tot hun elektronisch gezondheidsdossier 

te geven gehinderd wordt door regelgeving omtrent toegang tot de eigen medische ge-

gevens. Ook in België bestaat er nog geen regelgeving voor patiëntentoegang. 

› Wanneer we kijken naar de vraag in hoeverre de ICT inspeelt op de verschillende dimen-

sies van zelfmanagement, dan lijkt ICT vooral in te spelen op het managen van medicatie 

en leefstijl - bijvoorbeeld door een online dagboek en het online doorgeven van gezond-

heidswaarden. Minder aandacht gaat uit naar de ondersteuning van rolmanagement 

en/of emotiemanagement. Centraal worden drie sleutelingrediënten onderscheiden die 

de capaciteit tot zelfmanagement vergroten: kennis, vaardigheden en vertrouwen in eigen 

kunnen. Onder de noemer van eHealth worden nu verschillende diensten online aange-

boden (Desmedt et al., 2017). Een aantal van de online diensten, zoals het inplannen 

van een afspraak, vergemakkelijkt wel het contact tussen de patiënt en de zorgverlener. 

Wel is de vraag in hoeverre dit ook daadwerkelijk het zelfmanagement ondersteunt. 

› Door de mogelijkheden te noemen en je patiënten erop te wijzen raken ze er cognitief 

bekend mee. Om ze vervolgens te helpen deze ook daadwerkelijk te gebruiken is meer 

nodig. Daarvoor moet de persoonlijke meerwaarde duidelijk worden en het gebruik niet 

alleen begrepen, maar ook ervaren worden. 

 

Dit onderzoek is een eerste verkenning naar wat zelfmanagement en ICT voor chronische 

patiënten in geïntegreerde zorg kunnen opleveren. De praktijk is sterk in ontwikkeling en er is 

niet één richting te voorspellen waarin de praktijk zich zal ontwikkelen. De ICOK-case laat zien 

dat niet alles vooruitgang blijkt te zijn. De cases laten wel zien dat nog meer case-onderzoek 

nodig is om te leren wat goede praktijken zijn. In vervolgonderzoek zal nog meer aandacht 

aan het effectief gebruik van de systemen en de gezondheidseffecten moeten worden gericht. 

In dit onderzoek waren de mogelijkheden daarvoor beperkt. In vervolgonderzoek moet wellicht 

ook nog meer aandacht besteed worden aan hoe zorgverleners nog beter verleid en getraind 

kunnen worden om de patiënt beter te integreren in zijn of haar eigen zorgproces. Meer regie 

op het eigen zorgproces is een noodzakelijke richting voor alle zorgsystemen in Europa. 
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