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Digitale daadkracht - een kwestie van doen

De noodzaak om de zorg in Neder- 
land drastisch te hervormen wordt  
steeds sterker gevoeld. Met de pre- 
sentatie van de Nationale Implemen-
tatie Agenda voor eHealth zijn de 
verwachtingen, ook door de verant-
woordelijke minister, hooggespannen. 
De digitale revolutie, zoals we die in 
het dagelijks leven van webwinkels, 
smartphones, sociale netwerken en 
mobiel bankieren ervaren, zal een be- 
langrijke bijdrage kunnen leveren 
aan de noodzakelijke hervormingen. 
Politiek en bestuurlijk wordt er veel 
verwacht en technologisch wordt er 
veel beloofd en voorspeld. Tegelijk 
wil men politiek de vingers niet meer  
branden aan een wet op het EPD of 
andere grootschalige ICT-projecten. 
Het is aan ‘het veld’ om de invulling  
te geven, om de digitale daadkracht 
te tonen die nodig is om de gewekte 
verwachtingen in te lossen. En dit- 
zelfde veld pakt de uitdaging ook 
graag op, getuige de vele initiatieven, 
apps, portals en zorg 2.0 initiatieven. 

De kunst is om digitale daadkracht 
niet te laten ontaarden in digitale 
dwaasheid. Graag lichten wij een 
aantal van de belangrijkste randvoor- 
waarden hiervoor toe, gebaseerd op 
onze ervaringen in binnen- en bui-
tenland.

De zorg centraal
Succesvolle toepassingen van eHealth 
kenmerken zich door een goed begrip  
en een creatieve invulling van de rol 
van patiënten en professionals in de  
zorg. Een mooi voorbeeld is de digi- 
tale anamnese. In de spreekkamer bij  
de arts voelt een patiënt zich soms 
geremd om al te veel te vertellen over 
wat er zoal speelt. Een arts of ver-
pleegkundige zit ook niet te wachten 
op ellenlange verhalen, daar is de tijd  
ook niet voor. Toch is het wel van 
belang een zo goed mogelijk beeld 
te krijgen van wat er speelt rondom 
een klacht. De digitale anamnese 
maakt het mogelijk om de patiënt 
rustig de tijd te geven om een zo 

compleet mogelijk verhaal te vertellen 
en zo nu en dan nog wat aanvullingen 
te geven die pas na wat langer naden- 
ken weer naar boven komen. De arts 
of verpleegkundige kan zich sneller  
een beeld vormen en gericht door-
vragen tijdens het spreekuur, waar- 
door er een betere anamnese ontstaat 
die ook nog eens goed gedocumen-
teerd is. Voor patiënten met chro-
nische en complexe klachten is het 
bijzonder lastig om elke keer weer 
het hele verhaal te moeten vertellen. 
Zij zijn enorm geholpen met een digi- 
tale anamnese die al een heel stuk van 
hun ziektegeschiedenis vooraf kan 
invullen, bijvoorbeeld op basis van 
een persoonlijk gezondheidsdossier. 
Je kijkt op een andere manier naar 
de rollen die patiënten en professio-
nals in hun zorgcontacten hebben 
en speelt in op de behoeften en 
frustraties zoals die zich 
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mobiele telefoon. Tegelijk is ook bij  
de doelstellingen van het project dui- 
delijk gemaakt waarom de gegevens 
naar de patiënt gestuurd worden: 
als herinnering aan een afspraak om 
daarmee het aantal no-shows terug 
te dringen.

Gericht op groei
Succesvolle toepassingen houden 
vanaf het begin rekening met het 
eigen succes, door goed na te denken  
over de groei die het succes met zich 
brengt. Dit betekent niet alleen dat er  
technisch gezorgd wordt dat de toe- 
passing grote aantallen gebruikers aan  
kan, maar ook dat de organisatorische 
keuzes zó worden gemaakt dat er snel 
gegroeid en geschakeld kan worden. 
Bij de 24-uurs bereikbaarheid van de  
zorg in Schotland is er bijvoorbeeld  
voor gekozen om de basale patiënten- 
gegevens en zorginformatie direct 
beschikbaar te maken over meerdere 
locaties heen. Hierdoor is het moge-
lijk dat de verschillende telefooncen- 
trales direct werk van elkaar kunnen  
overnemen. Onafhankelijk van elkaar  
kunnen zij op basis van actuele in-
formatie doorschakelen naar hulp-
diensten, doktersposten, apotheek of 
spoedeisende hulp, waar ook in het 
land. Uiteraard is hierbij de privacy 
direct meegenomen: de systemen 
kunnen pas worden geraadpleegd 
nadat de patiënt zichzelf (of degene 
waar het om gaat) duidelijk aan de 
telefoon heeft geïdentificeerd, om 
grasduinen in privacygevoelige gege-
vens te voorkomen. Door gebruik te  
maken van moderne callcenter-tech- 
nieken bleek het ook mogelijk om  
dezelfde infrastructuur ook te gebrui- 
ken als telefonisch informatiepunt 
bij de uitbraak van bijvoorbeeld de 
Mexicaanse griep of SARS. Handig 
hergebruik van dezelfde informatie 
en informatiesystemen maakt het 
ook eenvoudig om interactieve web-
sites op te zetten in aanvulling op 
en ter ontlasting van de telefonische 
dienstverlening.

Zoek de overeenstemming
Invoering van digitale oplossingen  
gaat eenvoudiger wanneer de 

in de huidige inrichting van de zorg 
manifesteren.

Een belangrijke consequentie hier-
van is dat de gegevens van zowel de 
patiënt als van de professional een 
gelijkwaardige rol spelen in succes-
volle eHealth toepassingen. Dit gaat 
uit van een dieper liggende visie op 
participatieve gezondheidszorg, waar- 
bij de patiënt als volwaardige parti-
cipant in het proces wordt gezien. Met  
als gevolg dat we naar persoonlijke 
gezondheidszorg toe gaan, waarbij 
de zorg ook is toegesneden op de 
mogelijkheden en vaardigheden van  
de patiënt. De digitale revolutie maakt 
juist dit soort ontwikkelingen goed 
mogelijk: de kernbegrippen self ser- 
vice en masscustomization zijn in 
de industrie juist ontstaan door de 
mogelijkheden die de digitale tech-
nologie biedt en een goed begrip van  
de interactie tussen consument en 
producent.

Privacy als uitgangspunt
Te vaak wordt privacy als een lastige  
randvoorwaarde gezien, waar ach- 
teraf aan voldaan moet worden bij  
de invoering van eHealth. Regelmatig 
is dit ook het gevolg van het misbruik 
dat tegenstanders van een nieuwe 
ontwikkeling maken van de privacy: 
het blijkt een goed middel om ont-
wikkelingen tegen te houden of op 
zijn minst fors te vertragen. Helaas 
bieden de wetgeving en de privacy- 
waakhonden hiervoor ook voldoende 
aanknopingspunten. Twee belangrijke  
begrippen binnen de Nederlandse 
wetgeving rondom de bescherming 
van persoonsgegevens zijn doelbin-
ding en instemming. Door deze twee 
begrippen direct als uitgangspunt te  
gebruiken bij het ontwikkelen van 
nieuwe toepassingen kan het ontwerp 
sneller de toets op privacy doorstaan. 
In Denemarken gaan de ziekenhuizen 
bijvoorbeeld per SMS een herinnering 
sturen voor ziekenhuisafspraken. 
Mede in overleg met de privacywaak- 
hond is gekozen voor een aanmeld-
systeem. Daarmee is duidelijk dat de  
patiënt zelf instemt met het verzenden 
van een herinnering naar zijn of haar  
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betrokken partijen het over de zorg- 
inhoudelijke uitgangspunten eens 
zijn. Digitalisering vraagt nu eenmaal  
om een bepaalde mate van structure-
ring en standaardisering om succesvol 
te zijn. Wanneer de zorginhoudelijke  
standaarden al beschikbaar zijn en 
geaccepteerd door zowel patiënten-
verenigingen als wetenschappelijke 
verenigingen, dan is dat een solide 
fundament voor digitalisering. De 
invoering van een landelijk elektro-
nisch patiëntendossier in Finland was 
relatief eenvoudig omdat er al veel 
langer overeenstemming bestond over 
de manier waarop in Finse zieken-
huizen patiëntendossiers worden bij- 
gehouden. De structuur en inhoud 
van de papieren dossiers is in Finland 
op hoofdlijnen door middel van wet- 
ten en richtlijnen vastgelegd, waar-
door gemakkelijk de stap naar digi- 
tale dossiers kon worden gezet. Dit is  
ook zichtbaar in Nederland. Het feit 
dat er in Nederland vele succesvolle 
toepassingen zijn van ketendossiers 
voor diabetes heeft veel te maken met 
de St. Vincent Declaration uit 1989, 
waarin de uitgangspunten en doel-
stellingen van goede diabeteszorg 
zijn vastgelegd.

Zorg voor heldere governance
Initiatieven rondom digitalisering 
zorgen voor een verschuiving van 
macht, waar heldere afspraken over  
gemaakt moeten worden en waar 
duidelijke verantwoordelijkheden  
aan gekoppeld moeten zijn. Initia-
tiefnemers willen graag het initiatief 
houden, waardoor eventuele volgers 
zich bij voorbaat uitgesloten kun-
nen voelen. Omgekeerd kan een te 
brede betrokkenheid in een te vroeg 
stadium zorgen voor verlammende 
discussies en gebrek aan daadwer-
kelijke inzet om de doelstellingen 
te realiseren. Achteraf bezien komt 
dit aspect helder naar voren uit de 
discussie over de rol van regionale 
samenwerkingsverbanden binnen 
de opzet van de landelijke infra-
structuur voor gegevensuitwisseling 
in de zorg, het LSP. Al tijdens de 
ontwikkeling van het LSP is er door 
diverse regio’s geïnvesteerd in regi-

onale oplossingen, in weerwil van 
het perspectief van een landelijke 
infrastructuur. Regionale initiatieven 
voelden zich niet betrokken bij de 
landelijke ontwikkelingen, waardoor 
zij een eigen koers zijn gaan varen. 
Het kost ook nu nog veel moeite om  
helderheid te krijgen over de zeggen- 
schap en inbreng van de regionale 
samenwerkingsverbanden in de ver- 
dere uitrol van de landelijke infra-
structuur, aangezien deze door lan-
delijke koepels wordt geleid. 

Digitale daadkracht
De digitale toekomst in de zorg is 
onvermijdelijk. Het vraagt om durf 
en stuurmanskunst om dit binnen de  
dagelijkse werkelijkheid van de zorg 
te ontwikkelen. Er zijn veel aanspre-
kende voorbeelden in binnen- en 
buitenland die laten zien hoe er bin- 
nen de specifieke lokale context suc- 
cessen kunnen worden geboekt. Hier- 
bij staat de zorg centraal, is privacy 
het uitgangspunt, wordt gekoerst op  
groei, wordt gezocht naar overeen- 
stemming en wordt gezorgd voor een  
heldere governance. Het enthousias-
me onder patiënten, professionals en 
bestuurders over de mogelijkheden 
van eHealth is aanstekelijk. Vanuit 
hun eigen invalshoek en rol zien zij 
de enorme potentie om de zorg te 
verbeteren. Capgemini Consulting 
ondersteunt u graag om met al dit 
enthousiasme een realistisch eHealth 
programma uit te voeren met digitale 
daadkracht. Daarmee worden de ver- 
schillende belangen verenigd en wordt 
de balans gevonden tussen korte ter- 
mijn resultaten en duurzame verbete- 
ringen in de zorg, onder het motto: 
niet afwachten, maar doen!
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology- 
oplossingen, toegesneden op de klant- 
behoefte. Als een cultureel diverse  
organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve  
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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