eHealth Meetlat 2020
Onderzoeksrapport deel 2:
De ervaringen met digitale diensten onder zorggebruikers in Brabant en Zeeland

Samen eHealth werkend maken

Voorwoord
Zowel in 2016 als in 2018 voerde Zorgbelang Brabant | Zeeland onderzoek uit
naar het aanbod van digitale diensten onder zorginstellingen in verschillende
provincies. Dit resulteerde in de zorgkaart van de eHealth Meetlat .
Op deze zorgkaart zie je hoe online de zorginstellingen in jouw omgeving
zijn. Bij welke huisarts kun je online je dossier inzien? Bij welk ziekenhuis
kun je beeldbellen met je specialist en welke GGz-instellingen geven hun
hulpverlening voor een deel via het internet?
Ook in 2020 legden wij de zorginstellingen in Brabant en Zeeland langs de
(eHealth) Meetlat en vulden de zorgkaart van de eHealth Meetlat aan. Naast
het onderzoeken van het aanbod van eHealth (basis)diensten onderzocht
Zorgbelang Brabant | Zeeland het afgelopen jaar het gebruik en de ervaringen
met digitale diensten onder zorggebruikers. Welke diensten gebruikten
zorggebruikers? Wat vonden zij van deze diensten? En als ze diensten niet
gebruikt hadden, zouden ze deze wel willen gebruiken?
Tijdens de Slimme Zorg Estafette 2021, een landelijke estafette waarin slimme
zorg en innovatie in de regio centraal staan, deelden we de resultaten van de
eHealth Meetlat 2020. Dit rapport toont de resultaten van het onderzoek naar
de ervaringen met digitale diensten onder zorggebruikers.
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Online regelen,

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie
inzage en contactter ondersteuning of verbetering
van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen bijvoorbeeld via
met zorgverlener
de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen.

Online
informatie

Wat is eHealth?

In ons onderzoek maken we onderscheid tussen 4 verschillende soorten van eHealth:

Online
informatie

Online regelen,
inzage en contact
met zorgverlener

Het gebruik van internettoepassingen Onlin
Behandeling
inzage
voor (zelf )zorg. Bijvoorbeeld:
op afstand Online
e-consult, beeldschermzorg, gebruik met zo

Het gebruik van websites, social
media en apps voor informatie
Overige
over gezondheid
en zorg.

informatie
van apps voor behandeling en

diensten

informatie en het thuis meten van
bijvoorbeeld de bloeddruk.

Overige
diensten
Online regelen,
inzage en contact
met zorgverlener

Behandeling
op afstand
Digitale ‘gemaksdiensten’ vanuit
zorgaanbieders. Bijvoorbeeld: online
een herhaalrecept aanvragen, een
afspraak maken, toegang hebben tot
het dossier en het online opvragen
van uitslagen van onderzoeken.

Behandeling
op afstand
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Overige
diensten

Behandeling
Specifieke digitale op afstand
toepassingen die ingezet
worden bij de behandeling,
zoals een medicijndispenser,
personenalarmering, zorgrobots
en behandeling via Virtual Reality.

Aanpak
Via het Zorgbelang Panel en de social media-kanalen van
Zorgbelang Brabant | Zeeland is een vragenlijst uitgezet
met vragen over:
• het gebruik en de bereidheid tot gebruik van bepaalde
digitale diensten;
• de ervaringen met digitale diensten;
• stellingen omtrent digitale zorg en digitale diensten;
• bereidheid tot betaling voor digitale diensten;
• de achtergrond en digitale en
gezondheidsvaardigheden van de respondenten.
Met een aantal vragen zoomden we in op één specifieke
digitale dienst, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Wat is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving?
Met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (afgekort PGO) verzamelt
en beheert u al uw gezondheidsgegevens in een app of op een
website. Misschien maakt u nu al gebruik van een patiëntportaal
van uw ziekenhuis (MijnMMC, Mijn ETZ, MijnAdrz) of uw huisarts
(bijvoorbeeld MijnGezondheid.net). In het portaal ziet u alleen de
informatie van deze ene zorgverlener. In een PGO kunt u uw medische
gegevens van meerdere zorgverleners samenvoegen. Daarmee heeft u
op één plek een overzicht van uw eigen zorg en gezondheid.
U kunt er bijvoorbeeld bloeduitslagen in zien, welke medicijnen u
allemaal gebruikt en hoe u die precies moet innemen. U kunt nog
eens nalezen wat de arts u verteld heeft en u voorbereiden op de
volgende afspraak. Ook kunt u (een deel van) uw gegevens delen
met een behandelaar of mantelzorger. Dan hoeft u niet steeds uw
medische verleden opnieuw te vertellen. De zorgverlener kan hierdoor
gerichter te werk gaan, sneller de juiste behandeling geven en fouten
voorkomen.
Lees ook onze whitepaper ‘De Persoonlijke Gezondheidsomgeving:
Wat willen zorggebruikers ermee kunnen ?’ Of bekijk de video
‘Wat is een PGO ?’ van de Patiëntenfederatie Nederland.
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Resultaten
Ervaringen met digitale diensten onder zorggebruikers
128 zorggebruikers, oftewel respondenten, vulden de digitale vragenlijst over
digitale diensten in de zorg in. Over deze 128 respondenten:

• Zij zijn voornamelijk in de leeftijd 45-65 jaar (45%).
• Het betreft meestal een vrouw (65%) uit Brabant of Zeeland.
• De meesten ervaren de eigen gezondheid positief, namelijk ‘uitstekend’ (7%)
•
•

‘goed’ (41%) of ‘voldoende’ (25%).
Het merendeel kijkt eerst wat ze zelf kunnen doen bij gezondheidsklachten
(86%).
Iedereen is digitaal actief (100%), uiteenlopend van e-mailen (91%) tot actief op
social media (50%).
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Over de respondenten
In welke regio woont u?

Wat is uw leeftijd?

81 jaar of ouder
66 - 80 jaar
46 - 65 jaar
26-45 jaar
25 jaar of jonger
Noord-Brabant

Zeeland

Gelderland

Zuid-Holland

0

Noord-Holland

Hoe ervaart u uw gezondheid?

10

20

30

40

50

%

Hoe handelt u bij gezondheidsklachten?

Uitstekend
Goed

Ik kijk eerst wat ik zelf kan doen
Ik twijfel wat te doen

Voldoende

Ik neem meteen contact op met mijn zorgverlener

Matig
Slecht
0

10

20

30

40

50

%
Ik kijk eerst wat ik zelf kan doen
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Ik twijfel wat te doen
Ik neem meteen contact op met mijn zorgverlener

Gebruik van digitale diensten in de zorg
De respondenten gaven in een lijst aan welke digitale diensten ze
gebruikt hebben én of ze een dienst zouden willen gebruiken. De
digitale diensten zijn onderverdeeld in dezelfde vier categorieën
als in het onderzoek naar het aanbod van digitale diensten: online
informatie, online regelen, behandeling op afstand en overige
diensten.

Online
informatie

Online
informatie
Online
informatie

Overige
diensten
Overige
diensten

Overige
diensten

Een aantal digitale diensten werd het meest gebruikt. Zo gaven 2545% van de respondenten aan de volgende digitale diensten met de
volgende frequentie te gebruiken.
Meestal één keer per maand
• App/website voor Coronacheck (gebruikt ten tijde van Coronacrisis)

Online regelen,
inzage één
enkeer
contact
Voornamelijk
of meer per week
met zorgverlener
voor sociaal contact met naasten op zorglocatie of met
Online regelen, • Beeldbellen

inzage en contact mantelzorger
met zorgverlener • Medicijndispenser

Online regelen,
inzage en contact
met zorgverlener

Behandeling
op afstand

Behandeling
op afstand

• Gezondheidstracker

Online
informatie
Door de meesten één keer
per 3 tot 6 maanden
• Website van Zorgkaart Nederland
• App/portaal voor informatie over behandelproces
• Mail/chatcontact met zorgverlener
• Thuisarts.nl
Behandeling
op afstand
Overige
diensten
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Online regelen
inzage en conta
met zorgverlen

Behandeling
op afstand

Gebruik van digitale diensten in de zorg
• Zelfzorg (op eigen initiatief gebruikt)
• Huisartsenzorg
• Geestelijke gezondheidszorg (GGz)
• Verzorgings- of verpleeghuis of thuiszorg (VVT)
• Ziekenhuiszorg
• Revalidatiezorg

Deze digitale diensten werden in verschillende categorieën zorg
gebruikt. We vroegen de respondenten in welke categorie zorg zij de
digitale dienst gebruikt hebben. Ze konden kiezen uit:

De tabel laat zien in welke categorie zorg de respondenten de digitale dienst hebben gebruikt.
Digitale dienst

Zelfzorg

Huisartsenzorg

App/website voor coronacheck
Beeldbellen voor sociaal contact met naasten op
zorglocatie of met mantelzorger
Medicijndispenser
Gezondheidstracker
Website van Zorgkaart Nederland
App/portaal voor informatie over behandelproces
Mail/chatcontact met zorgverlener
Thuisarts.nl
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GGz

VVT

Ziekenhuiszorg

Revalidatiezorg

Minder gebruikte digitale diensten
Van verschillende diensten werd geen, of slechts door
enkele respondenten, gebruik gemaakt. Zo gaf 5-19% van
de respondenten aan de volgende diensten niet gebruikt te
hebben én niet te willen gebruiken:

Terwijl 14-23% van de respondenten aangaf de volgende
diensten niet gebruikt te hebben, maar deze wel zou willen
gebruiken.

• Robots, zoals zorgrobot Zora of robotzeehond Paro
• Personenalarmering of andere draagbare toepassingen
•
•
•

met valdetectie en/of locatiebepaling
App ‘Moet ik naar de Dokter?’
App/module voor educatie en/of behandeling
(bijvoorbeeld bij psychische klachten, stress en piekeren)
Behandeling via Virtual Reality

• Thuismeten en monitoring, zoals glucosemetingen doen
•
•

en online delen met uw zorgverlener
App voor nazorg/revalidatie (bijvoorbeeld met opdrachten,
tips en informatie)
Beeldbellen met zorgverlener

Echter, de meeste respondenten (45-75%) die een dienst niet
gebruikt hebben, geven aan dat ze ‘geen mening’ hebben
over de dienst.
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Wat werkt er goed, wat werkt er minder goed?
Respondenten maakten in de vragenlijst verschillende opmerkingen
over de digitale diensten. Wat er goed werkt aan de digitale dienst(en)
en wat er minder goed werkt.

Wat werkt goed?

• Handig, makkelijk
• Zelf moment bepalen waarop je de dienst
•
•
•
•

gebruikt of contact hebt
Up-to-date blijven bij leven naaste
Opzoeken van informatie
Naaste toch zien ondanks beperkende
maatregelen/geen bezoek mogelijk
Geen reistijd

Wat werkt minder goed?

• Technisch werkt het niet altijd goed
• Niet aangeboden door zorgverlener
• Vragen stellen en beantwoord krijgen
• Gemis van persoonlijk contact
• Lastig met oudere mensen, met
•

beperking als dementie, gehoor
Geen lichaamstaal

Overige opmerkingen

• Digitaal mag geen vervanging zijn van fysiek
contact

• Goede ontwikkeling/mooie innovaties
• Goed dat de mogelijkheden er zijn
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Stellingen over digitale diensten in de zorg
• Helemaal niet mee eens
• Niet mee eens
• Neutraal
• Mee eens
• Helemaal mee eens

De vragenlijst bevatte 15 stellingen over de inzet van digitale diensten
in de zorg. We hebben de respondenten gevraagd naar hun mening
over deze stellingen wanneer zij deze betrekken op de digitale
diensten die zij hebben gebruikt. De antwoordopties waren:

De volgende tabellen laten zien wat het meest ingevulde en één na meest ingevulde antwoord was.
Stellingen over digitale diensten

Meest ingevuld

Eén na meest ingevuld

Mee eens 40%

Helemaal mee eens 28%

Helemaal mee eens 27%

Mee eens 27%

Ik ben bereid om vaker digitale diensten te gebruiken.

Mee eens 34%

Neutraal 31%

Ik heb beter inzicht in mijn gezondheid(sgegevens) of die van mijn naasten via de digitale dienst

Mee eens 35%

Neutraal 28%

Ik sta negatiever tegenover het gebruik van digitale diensten door de Coronacrisis

Niet mee eens 37%

Neutraal 27%

Ik heb moeite met het gebruiken van de digitale dienst

Niet mee eens 35%

Helemaal niet mee eens 27%

Ik heb de voorkeur voor een combinatie tussen face-to-face en digitale diensten
Ik vind het vervelend als persoonlijke diensten op locatie vervangen worden door digitale diensten
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Stellingen over digitale diensten in de zorg
Stellingen over digitale diensten

Meest ingevuld

Eén na meest ingevuld

Ik kan door de digitale dienst beter samen met mijn zorgverlener beslissen over zorg

Neutraal 45%

Mee eens 22%

Ik ervaar dat ik betere en/of snellere toegang tot zorg heb door de digitale dienst

Neutraal 39%

Mee eens 26%

Ik ben meer tevreden over de zorg die ik ontvang via de digitale dienst

Neutraal 49%

Niet mee eens 23%

Ik maak mij zorgen over mijn privacy bij het gebruik van de digitale dienst

Neutraal 31%

Niet mee eens 25%

Ik vind het veiliger om een digitale dienst te gebruiken i.p.v. zorg op locatie te ontvangen vanwege
de Coronacrisis

Neutraal 36%

Niet mee eens 22%

Ik kan beter beslissen over mijn gezondheid en zorg door de digitale dienst

Neutraal 45%

(Helemaal) niet mee eens 32%

Ik word gestimuleerd gezonder te leven door de digitale dienst

Neutraal 39%

Helemaal niet mee eens 26%

Ik hou me beter aan afspraken en voorgeschreven advies (zoals het innemen van medicijnen of
doen van oefeningen) door de digitale dienst

Neutraal 50%

Helemaal niet mee eens 28%

Ik ben beter in staat om voor mezelf te zorgen door de digitale dienst

Neutraal 43%

Helemaal niet mee eens 22%
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Bereidheid tot betaling
• Meer dan de helft van de respondenten is niet bereid te betalen

Ook vroegen we naar de bereidheid tot betaling voor digitale
diensten, met als voorbeeld de Persoonlijke Gezondheidsomgeving
(PGO) als digitale dienst. Over betaling werd het volgende duidelijk uit
de vragenlijst.

•

Bent u bereid te betalen voor de digitale diensten?

Ja

Misschien

voor de digitale diensten of bijvoorbeeld de Persoonlijke
Gezondheidsomgeving.
Maar ook bijna de helft van de respondenten geeft aan ‘misschien’
bereid te zijn te betalen voor een digitale dienst; tegenover een
derde voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Bent u bereid te betalen voor een PGO?

Nee

Ja
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Misschien

Nee

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving
De vragenlijst vervolgde met meer vragen en stellingen over
de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. We waren benieuwd of
respondenten van het begrip ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’
hebben gehoord; dat was meestal niet zo. Meer dan de helft van de
respondenten (64%) had hier voor het invullen van de vragenlijst niet
van gehoord.

Ondanks dat het begrip niet bekend was, legden we een aantal
stellingen voor. De tabel hieronder laat de meest ingevulde en op één
na meest ingevulde antwoorden van respondenten zien.

Stellingen over PGO

Meest ingevuld

Eén na meest ingevuld

Helemaal mee eens 46%

Mee eens 33%

Ik ben van plan gebruik te maken van een PGO

Mee eens 34%

Neutraal 30%

Ik reken erop dat mijn zorgverlener mij advies geeft over de verschillende PGO’s

Mee eens 43%

Neutraal 27%

Ik ga een PGO gebruiken wanneer ik positieve verhalen van mensen uit mijn omgeving hoor

Neutraal 45%

Mee eens 23%

Ik wil een PGO gebruiken om actief aan de slag te gaan met mijn gezondheid

Neutraal 48%

Mee eens 18%

Ik verwacht beter te kunnen beslissen over mijn gezondheid en zorg met een PGO

Neutraal 35%

Mee eens 27%

Ik kies zelf een PGO, die het beste bij me past

Neutraal 37%

Mee eens 36%

Ik ga ervan uit dat mijn verschillende zorgverleners beter geïnformeerd zijn over mijn gezondheid
en zorggebruik wanneer ik informatie vanuit een PGO met hen deel

Neutraal 33%

Mee eens 31%

Ik verwacht dat ik betere en/of snellere toegang tot zorg heb door een PGO

Neutraal 45%

Mee eens 25%

Ik reken erop dat mijn zorgverlener mij een PGO voorschrijft

Neutraal 40%

Mee eens 23%

Ik wil een PGO graag testen en bijdragen aan de ontwikkeling ervan

Neutraal 37%

Mee eens 23%

Ik vind het belangrijk dat ik zelf op mijn eigen pc of mobiel toegang heb tot alle gegevens over
mijn gezondheid en zorggebruik

- 14 -

Conclusie
De zorggebruikers die de vragenlijst hebben ingevuld,
zijn digitaal actief en maken allemaal gebruik van digitale
toepassingen, zoals e-mail, social media en internetbankieren.
Bij gezondheidsklachten gaan zij eerst op zoek naar wat zij zelf
kunnen doen. Bijna driekwart van de respondenten vindt dat
zijn gezondheid voldoende, goed of uitstekend is.

Opvallend is dat veel vragen en stellingen over digitale diensten
en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving met het antwoord
‘Neutraal’ of ‘Geen mening’ zijn beantwoord. Ook geeft men
in enkele gevallen aan een digitale dienst niet te willen gaan
gebruiken (zoals robots of de app ‘Moet ik naar de dokter?’). Een
oorzaak kan zijn dat de respondenten niet weten wat een dienst
inhoudt of hen kan bieden en dat het voor hen lastig is om in te
schatten of de digitale dienst ook echt van meerwaarde zal zijn
in het gebruik. In de opmerkingen op de vragenlijst werd ook
genoemd dat men geen ervaring heeft met digitale diensten en
dat de zorgverlener hen niet informeert over de toepassingen
die beschikbaar zijn. Het zou interessant zijn om meer aandacht
te besteden aan de bekendheid van digitale diensten en de
bewustwording van mogelijke meerwaarde.

Thuisarts.nl is een toepassing die het meest gebruikt wordt
door de respondenten. Daarna maken zij het meest gebruik
van een app of een portaal van de zorgverlener met informatie
over het behandelproces (zoals afspraken en behandelopties).
Ze gebruiken digitale diensten in verschillende frequenties en
verschillende categorieën zorg, maar voornamelijk op eigen
initiatief, als zelfzorg.
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Tot slot
Zorgbelang Brabant | Zeeland is benieuwd naar de verdere
ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg en draagt
waar mogelijk bij aan het werkend maken van eHealth.
Ook zijn we betrokken bij verschillende projecten rondom
digitale diensten in de zorg. Wil je meer weten over de
eHealth Meetlat, andere projecten of een mogelijke
samenwerking? Laat het ons weten!
Projectleiders eHealth Meetlat
Hanneke Griffioen
hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl 
Margit Ruis
mruis@zorgbelang-brabant.nl 
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