
Hoe word ik een eHeld?

Onderzoek naar succesvolle businessmodellen voor eHealth

Om kwalitatief hoogwaardige zorg 
nu en in de toekomst te behouden, 
zijn nieuwe structuren noodzakelijk. 
De digitale revolutie waar we ons 
middenin bevinden, kan helpen die 
nieuwe structuren vorm te geven. 
Deze revolutie slecht in een rap tempo  
de muren tussen de zorginstelling 
en de wereld en biedt ongekende 
mogelijkheden als bindmiddel tussen 
mensen. Ze herschikt de posities van 
partijen in het zorgproces. Voorheen 
gescheiden werelden komen middels  
eHealth met elkaar in contact en 
versterken elkaar. De fundamentele 
verandering voor de zorg ligt in de 
nieuwe positie die zorgvrager en 
zorgverlener innemen in de digitale 
wereld. Een wereld waarin de patiënt 
stuurt op klantwaarde en veel meer 
regie wil over zijn eigen zorgproces. 
Capgemini vertaalt eHealth niet voor 
niets als ‘Empowered-Health’!

Gezondheidszorg in zijn huidige 
vorm is in de toekomst onmaakbaar,  
onbetaalbaar en onhoudbaar. 
Onmaakbaar omdat de stijgende 
vraag niet beantwoord kan worden 
met de krimpende beroepsbevolking. 
Onbetaalbaar omdat uitgaven  

jaar op jaar blijven stijgen en de bo-
dem van onze collectieve portemon-
nee in zicht is. Onhoudbaar omdat 
de klassieke vorm van arts en patiënt 
die in een face tot face gesprek  
informatie uitwisselen waarna de 
arts tot zijn diagnose komt aan alle 
kanten wordt ingehaald. De toepas-
sing van eHealth wordt al jaren  
als ‘de oplossing’ genoemd om de 
alsmaar groter wordende kloof tus-
sen behoefte en aanbod te dichten, 
maar maakt het de belofte in praktijk 
ook waar?

RAND Europe en Capgemini 
Consulting hebben in opdracht van 
de Europese Commissie (DG Society 
& Media) een marktonderzoek en 
case study op het gebied van eHealth 
uitgevoerd. In deze studie is aan de 
hand van een selectie best practices 
aangetoond welke businessmodellen  
voor eHealth-toepassingen daad-
werkelijk succesvol zijn in het 
dichten van de genoemde kloof . 
Doelstelling van het onderzoek was 
het aantonen op welke  

wijze eHealth toepassingen de 
kwaliteit en efficiency van de ge-
zondheidszorg kunnen vergroten.

Toegevoegde waarde en duur- 
zaamheid zijn basisvoorwaarden
Bij de keuze van de praktijkvoor-
beelden is geselecteerd op basis van 
waarde (is de toepassing van toege-
voegde waarde in termen van kwali-
teit, veiligheid, snelheid, effectiviteit 
of efficiency) en duurzaamheid (is de 
eHealth-toepassing de pilotfase voor-
bij en is er sprake van een toekomst-
bestendig businessmodel). 
Omdat eHealth een containerbegrip 
is en vele verschijningsvormen kent, 
is een onderscheid gemaakt tussen: 
1. Klinische informatiesystemen (in  

de studie een systeem voor vast- 
leggen en delen van testuitslagen  
binnen, tussen en buiten de 
muren van instellingen).
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2. Niet klinische informatiesystemen 
(preventie en educatie toepassin-
gen en in de studie portals voor 
patiënten).

3. Telemedicine (in de studie 
disease-managementsystemen, 
consult en monitoring op afstand).

4. Geïntegreerde informatienetwerken 
(regionaal patiëntendossier, elek-
tronisch medicatiedossier).

Vergelijking aan de hand van het 
businessmodel Van Osterwalder
De impact en toegevoegde waarde 
van de eHealth-toepassingen is ge-
analyseerd op basis van het business-
model van Osterwalder (2009) (zie 
figuur).

Dit businessmodel helpt te identi- 
ficeren welke impact de toepassing  
van eHealth-technologie heeft  
op de bestaande werkwijze van  
zorginstellingen. Of er sprake is van  
oude wijn in nieuwe zakken of een  
fundamenteel andere manier van  
hulpverlenen en organiseren. Hierbij  
is de samenhang onderzocht tussen  
de elementen waardepropositie 
(centrale gedeelte van het model), 
klant (rechterzijde van het model), 
resources (linkerzijde van het model) 
en de winstgevendheid (onderzijde 
van het model). Kort omschreven 
houden de onderscheiden elementen 
het volgende in.
n Waardepropositie: de dienst die of 

het product dat centraal staat.
n  Klant:

• klantsegmenten: de doelgroepen 
die worden bediend;

• communicatie en distributieka-
nalen: de kanalen voor interactie 
met de doelgroep(en);

• de klantrelatie: de relatie tussen 
doelgroep en instelling. 

n  Bronnen:
• key resources: bronnen die nog 

zijn voor de totstandkoming van 
dienst/product; 

• activiteiten, primaire en secun-
daire processen;

• partners en netwerk, ketenpart-
ners en leveranciers. 

n Winstgevendheid, als resultaat 
van:
• de kostenstructuur, op opbouw 

van kosten die primaire en 
secundaire processen met zich 
meebrengen en de

• inkomstenstroom, financierings- 
stromen die de dienstverlening 
mogelijk maken.

De impact van eHealth op 
bestaande businessmodellen
Een succesvolle toepassing van 
eHealth is meer dan een middel of 
een extra service, dat is bekend.  
Aan de hand van de voorbeelden 
zien we dat bestaande businessmo-
dellen niet langer toereikend zijn. 
Een eerste voorbeeld is de toepas- 
sing van een elektronisch systeem 
voor het vastleggen en delen van  
testresultaten uit laboratoria tussen  
instellingen en buiten de muren rich-
ting de patiënt. Brieven, lijsten en 
poststukken worden vervangen door 
een regionaal digitaal systeem waar 
verschillende aanbieders gebruik van 
maken. Ervaring in de regio Veneto 
in Italië laat zien dat relaties tussen  
instellingen en activiteiten van 

professionals in het primair proces 
wijzigen. Handelingen verdwijnen 
of digitaliseren en daarmee wordt 
met name het linker deel van het 
businessmodel (de resources) aange-
past. Aan de zijde van de klant (het 
rechtergedeelte van het model) wordt 
digitaal informatie gedeeld en terug-
gevraagd wat een eerste stap betekent 
in een actieve relatie tussen profes-
sional en patiënt over de muren van 
de instelling heen.

Deze ontwikkeling gaat een stap 
verder wanneer het maken, wijzigen 
en betalen voor afspraken elek-
tronisch mogelijk gemaakt wordt. 
Een eveneens Italiaans project laat 
zien dat niet enkel de relatie tussen  
instelling en patiënt verandert,  
maar in feite wordt een deel van de 
administratieve activiteiten van de 
instelling ‘uitbesteed’ aan de patiënt. 
Van rechts naar links in het business- 
model integreert de patiënt in de 
processen van de instelling zoals we 
bijvoorbeeld bij internetbankieren al 
jaren gewend zijn.

Voorbeelden van toepassing van 
telemedicine in Nederland (online 



alcoholprogramma’s in de GGz) en 
Engeland (diabeteszorg voor jonge- 
ren) laten zien dat het businessmodel 
niet alleen links (binnen instelling)  
en rechts (interactie instelling en 
klant) verandert. Ook de onderzijde 
van het businessmodel, waar kosten 
en opbrengsten structuur beschreven 
worden, verandert fundamenteel. 
Zorg vindt niet enkel op een face 
tot face of ear tot ear basis plaats. 
Ook click to click, online contact 
dat plaats- en tijdonafhankelijk kan 
plaatsvinden, vormt een onderdeel 
van de dienstverlening en vraagt om 
een passende financieringsgrondslag.

Het onderzoek levert een aantal 
inzichten in succesfactoren 
voor eHealth-toepassingen op 
Het onderzoek toont aan dat eHealth 
toepassingen die waarde creëren en 
toekomstbestendig zijn een aantal 
kenmerken delen.
n De waarde die een eHealth-toe-

passing creëert komt ten goede aan 
patiënt, professional en organisa-
tie. Alle betrokken stakeholders 
(professionals, management, staf, 
financiers) delen de toegevoegde 
waarde die gecreëerd wordt. 

n Implementatie dient alle stappen 
van het zorgprocessen te raken en 
de waarde die gecreëerd wordt te 
verankeren in het businessmodel. 
eHealth is niet enkel een tool of 
een extra service maar een funda-
menteel onderdeel van het primair 
proces. 

n Omdat een succesvolle adaptatie 
alle waardetoevoegende stappen 
van het primair proces raakt, is be-
trokkenheid van de medische staf 
een voorwaarde voor succes. Het 
dagelijks handelen van de profes-
sionals wordt direct beïnvloed en 
het besef van de waarde van deze 
verandering door professionals is 
daarmee essentieel. 

n Senior management vervult een 
sleutelrol in succesvolle adapta-
tie van eHealth. Niet enkel als 
financier of programmaleider, 
maar ook als visionair en voor-
loper in de transformatie van de 
dienstverlening.

U bent aan zet!
De gezondheidszorg in zijn huidige 
vorm is onmaakbaar, onbetaalbaar 
en onhoudbaar. Een selectie en 
vergelijking van best practices toont 
aan dat de belofte van eHealth in 
hoog tempo realiteit kan worden.  
Er zijn verschillende concrete moge- 
lijkheden die aantoonbaar waarde 
creëren voor patiënt en organisatie en 
toekomstig bestendig zijn. De trans-
formatie van de situatie van nu naar 
een brede vervlechting van eHealth 
in het bestaande zorglandschap zal 
visionair leiderschap, veranderman-
agement en intensive samenwerk-
ing van alle stakeholders vragen en 
vraagt om een herziening van het 
bestaande businessmodel van uw 
instelling. Wordt u een eHeld? 
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

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 wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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