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Patiënt 3.0 en de noodzaak van eHealth 

Gebruik de motivatie van de patiënt om zaken digitaal goed te regelen!

Vanuit maatschappelijk perspectief 
is een radicale verandering van de 
zorg zoals we die nu kennen onaf-
wendbaar. Wanneer we de kosten 
van ons huidige zorgstelsel extra-
poleren op basis van de toename in 
de zorgvraag en de ontwikkelingen 
in medische technologie, dan wordt 
duidelijk dat het zorgbudget een on-
houdbaar beslag legt op de beschik-
bare middelen. Tegelijkertijd zijn we 
zo gewend geraakt aan consumen-
tisme en entertainment, dat we ver-
wachten dat direct in onze behoeftes 
kan worden voorzien. Hierin slaagt 
de gezondheidszorg traditioneel maar 
beperkt. Als patiënt en mantelzorgers  
doen we ons best om samen met ons  
netwerk van zorgverleners tot een zo  
soepel mogelijk zorgproces te komen, 
waarin kwaliteit, service en veiligheid 
op hoog niveau zijn gewaarborgd. 
Helaas gooit systeemfalen in de zorg 
regelmatig roet in het eten. De zorg-
instellingen ervaren nog een derde 
probleem in hun streven naar kwa-
liteit, service en veiligheid: 

de vraag naar goed gekwalificeerd 
personeel zal het aanbod ruim gaan  
overstijgen. Nu al zijn er voor som- 
mige gespecialiseerde functies nij-
pende tekorten en moet een beroep 
worden gedaan op buitenlandse 
zorgprofessionals.

Nieuwe modellen voor de zorg zijn 
nodig waarin een radicaal andere po-
sitie voor de patiënt wordt omarmd 
en waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de digitale revolutie die  
gaande is in de maatschappij. In plaats 
van de zorg te bouwen rondom pro-
fessionals en papier is het zaak om 
de nadruk te verleggen naar de pa-
tiënt en de technologie. We zijn pas 
net begonnen om deze transformatie 
te maken.

Ons huidige zorgsysteem is niet  
duurzaam, het wordt:
n onbetaalbaar (kosten)
n onmaakbaar (personeel) 
n onhoudbaar (verwachtingen)



De patiënt aan het stuur!
In bijvoorbeeld het onderwijs, en zelfs 
bij de overheid, is een radicale ver-
andering zichtbaar in de rol van de 
klant of de burger bij de diensten  
die worden verleend. De patiënt volgt 
deze ontwikkelingen in zekere zin 
ook. Vroeger was de patiënt vooral 
een geval, een object waar zorg aan 
verleend moest worden. Vraag de dok- 
ter naar mevrouw Van Beckum en hij
heeft geen idee; vraag hem naar de 
gecompliceerde heupfractuur met 
postoperatieve wondinfectie en hij  
kan je alle details vertellen. Als  
patiënt was je blij dat de dokter je 
wilde helpen. Naarmate de patiënt 
zich meer bewust wordt van de keuze-
vrijheid die hij heeft in zijn behoefte 
aan zorg, neemt het belang toe van 
de tevredenheid van de patiënt en de 
kwaliteit van de dienstverlening (wat 
iets anders is dan medische kwaliteit).
Zorginstellingen gaan zich bewust 
richten op deze mengvorm van kwa- 
liteit, service en veiligheid voor hun  
patiënten en stellen de patiënt cen- 
traal. De zorg bereikt hiermee in-
middels het kantelpunt rondom het 
betrekken van de klant in de eigen 
dienstverlening dat we ook in andere 
bedrijfstakken zien (zie figuur). Dit 
kantelpunt betekent dat zorginstel-
lingen niet langer proberen om alle 
aspecten van de zorg voor de patiënt 
te organiseren, aangezien dit geen 
duurzaam model meer is. Zij zullen 
de patiënt actief betrekken in het 
zelf organiseren van de zorg op basis 
van de klantwaarde die de instelling 
kan bieden aan de specifieke patiënt. 

Deze waarde is per definitie een sub-
jectief begrip, waarover de patiënt 
dus zelf de zeggenschap zal krijgen. 
Deze vorm van participatieve zorg 
vertrouwt op de regie van de patiënt 
om verantwoordelijkheid te nemen 
voor de eigen gezondheid en om de 
daarbij benodigde zorg te organise-
ren. Natuurlijk stelt dit hoge eisen 
aan standaardisatie, coördinatie en 
samenwerking binnen de zorg die de 

2

individuele zorgverleners met elkaar 
kunnen bieden. Maar vooral vraagt 
het om een nieuwe manier van den-
ken over de rol van de patiënt bij 
de vormgeving van het zorgproces. 
Patiënt 3.0 noemen wij deze nieuwe 
rol, die mogelijk gemaakt wordt door
toepassingen van eHealth en die de 
zorg fundamenteel zal veranderen.

Wat is eHealth?
Helaas is er geen algemeen geac-
cepteerde definitie van eHealth 
voorhanden1. Soms worden alle 
toepassingen van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) in 
de zorg bedoeld, maar dan wordt 
het een onhandelbaar breed begrip. 
CT en MRI vallen bijvoorbeeld ook 
onder deze definitie , terwijl dat dui-
delijk medische technologieën zijn 
en geen eHealth. In onze definitie 
van eHealth gaat het om toepas-
singen van ICT als ondersteuning 
van het daadwerkelijke zorgproces, 
waarbij deze toepassingen specifiek 
gericht zijn op één van de volgende 
gebruikersgroepen:
n Zorgconsumenten: patiënten die 

uit eigen beweging ICT-toepas-
singen gebruiken voor het be-
vorderen of bijhouden van hun 
eigen gezondheid, zonder dat dit 
direct of indirect betrokkenheid 
vraagt van een zorgprofessional 
en ook geen onderdeel uitmaakt 
van een vastgesteld behandel- of 
begeleidingsplan.

n Zorgcliënten: patiënten die ICT- 
toepassingen gebruiken voor de 
interactie met hun zorgverleners 
of voor het uitvoeren van zorg-
activiteiten zoals afgesproken met 
hun zorgverleners in het kader  
van diagnose of behandeling; in dit 
laatste geval kunnen de activiteiten 
en uitkomsten door de zorgverle-
ner (op afstand) bewaakt worden. 

n Zorgverleners: zorgprofessionals 
die ICT-toepassingen gebruiken 
om onderling contact te leggen 
rondom de zorg voor de patiënt; 
dit kan direct en interactief zijn of 

Op de digitale snelweg het ziekenhuis 
voorbij?
Gratis online onderwijs volgen bij de 
beste docenten in de hele wereld: gere-
nommeerde universiteiten als Stanford 
University en nieuwe toetreders als de 
Khan Academy bieden ‘customized 
learning’ via innovatieve vormen van 
‘online education’. Ongekende kansen; 
(bij)scholing aan topinstituten is nu voor 
iedereen wereldwijd toegankelijk! 
Bestuurders van ziekenhuizen verwach-
ten dat door concentratie, specialisatie 
en verdergaande netwerkvorming in de 
keten de ziekenhuiszorg de komende 
jaren sterk verandert. De bestuurders 
geven aan zich zo te willen positioneren 
dat patiënten in de regio de juiste zorg 
zo dichtbij mogelijk wordt geboden.
De vraag is of patiënten het ziekenhuis 
fysiek dichtbij ook zo belangrijk blijven 
vinden. Patiënten, ook ouderen, dan 
wel hun familie, zetten steeds actiever 
hun netwerk en computer in om actief 
te zoeken naar de ‘beste medisch 
specialistische zorg’. Met de verschui-
ving naar kortdurende klinische en 
ambulante zorg wordt de afstand om 
deze excellente zorg te bereiken minder 
relevant. Dit zal door  de mogelijkheden 
van de digitale technologie alleen maar 
verder worden versterkt. 
Digitalisering en ‘customized care’ gaat 
het proces van concentratie, speciali-
satie en netwerkvorming sterker beïn-
vloeden dan wij nu kunnen bedenken. 
De keuze van de patiënt wordt mede 
bepaald door de digitale mogelijkheden 
en zal steeds minder automatisch leiden 
naar het ziekenhuis dichtbij.

1 Oh et al. “What is eHealth: A Systematic Review of Published Definitions” Journal of Medical 
Internet Research 2005; | vol. 7 | iss. 1
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door middel van uitwisseling van 
gestructureerde data (zoals beelden, 
uitslagen, verslagen of rapportages); 
daarnaast kunnen ICT-toepassingen 
ook gebruikt worden om zorgin-
formatie uit te wisselen met andere 
zorginstellingen als onderdeel van 
het zorgproces of in het kader van 
de volksgezondheid (denk aan 
infectieziekten of onverwachte 
bijwerkingen van medicijnen).

De uitdaging van eHealth
De mogelijkheden van eHealth zijn 
bijzonder veelzijdig en uitgebreid.  
Er is al veel onderzoek gedaan naar 
de waarde die het heeft voor de  
patiënt, voor de professional en voor 
de zorgverzekeraar. De digitale bur-
ger verwacht van overheid en zorg-
instellingen dat de dienstverlening 
eenvoudig via smartphone of website 
kan worden geregeld. Gegeven de 
uitdagingen van de zorg (onbetaal-
baar, onmaakbaar en onhoudbaar) 
zal eHealth een noodzakelijk onder-
deel van de toekomst worden. De 
groei van de zorgkosten kan worden 
bijgebogen, aangezien veel eHealth-
toepassingen opgeschaald kunnen 
worden naar grote aantallen patiënten 

zonder dat sprake is van een lineaire 
groei in de kosten van de toepassing. 
Patiënten en hun familie willen graag 
een bijdrage leveren aan de kwali-
teit en veiligheid van zorg door een 
actieve rol te spelen in het beschik-
baar krijgen van de juiste kennis en 
informatie op het juiste moment. De 
eHealth tools die hierbij ondersteu-
nen zijn ook eenvoudig uit te breiden 
met selfservice modules die invul-
ling geven aan de verwachtingen van 
de digitale zorgconsument, zonder 
dat dit een zware wissel trekt op de 
schaarse tijd van de zorgprofessionals.
Gebruik maken van de motivatie 
van de patiënt om zaken goed te 
regelen, wordt met eHealth een 
vanzelfsprekendheid.

De zorginstelling zelf zal de slag 
moeten maken om het dominante 
perspectief van de professional en 
het papier te verleggen naar dat van 
de patiënt en de technologie. Dit  
betekent een uitdaging in de manier 
waarop ziekenhuizen hun zorgpro-
cessen organiseren, hoe er intern met 
eHealth-projecten wordt omgegaan 
en hoe de financiering van deze ini- 
tiatieven door zorgverzekeraars wordt 

“There is an app for that”, 
Voor vrijwel ieder lichaamsdeel of 
orgaanfunctie en voor een groot aan-
tal ziektebeelden zijn inmiddels apps 
ontwikkeld, die een andere betekenis 
geven aan het begrip zelfmanagement. 
Er zijn apps om het hart te monitoren, 
slaapritme te meten, medicatiege-
bruik te bewaken, een smartphone 
als stethoscoop te gebruiken of met 
een hulpstuk bloedsuikerwaarden te 
meten. De innovatietrein achter deze 
ontwikkelingen dendert door. Vodafone 
bijvoorbeeld kondigde recent een 
samenwerking met Boston Scientific 
aan, met als doel medische devices 
draadloos informatie te laten doorstu-
ren over allerlei vitale lichaamsfuncties. 
Patiënten gebruiken dit soort toepas-
singen en eisen van zorgaanbieders dat 
zij de zelf verzamelde gegevens kunnen 
doorgeven en dat zorgaanbieders deze 
informatie gebruiken.

Kantelpunt ‘patiënt aan het stuur’
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van de klant

Klant stuurt op 
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Klant heeft 
de regie

Zorg stuurt op 
efficiëntie, cliënt- 
tevredenheid en 
kwaliteit

Zorg betrekt 
cliënten en 
stimuleert 
klantgerichte 
dienstverlening

Cliënten zijn 
betrokken bij 
ontwikkeling 
van diensten 
en nemen 
verantwoorde-
lijkheid voor 
duurzame 
oplossingen

opgepakt. Zonder heldere keuzes  
over de doelen en resultaten van  
eHealth-ontwikkelingen zal de nadruk 
blijven liggen op ‘leuk voor erbij’ waar-
mee de zorg alleen maar duurder 
wordt om bij de tijd te blijven. Onze 
overtuiging is dat eHealth bij moet 
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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 outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte 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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Een digitaal succes verhaal
Een mooi voorbeeld van een bedrijf 
dat de digitale media succesvol heeft 
geïntegreerd is Burberry, een wereld-
wijd opererend modehuis. In enkele 
jaren is  Burberry omgevormd van een 
wat stoffige Britse leverancier van dure 
trenchcoats tot een modieus label dat 
bij veel 20-ers en 30-ers bovenaan de 
verlanglijst staat. Dit succes is voor een 
belangrijk deel te danken aan de ont-
wikkeling van Burberry tot waarschijn-
lijk het meest digitale luxemerk in de 
wereld. Digitaal reikt daarbij van “in- 
store” technologie tot intensief gebruik 
van Social Media. Burberry is uitermate 
succesvol in het contact leggen met 
haar klanten via het internet heeft de 
digitale klantkanalen slim en efficiënt 
verbonden met haar operationele  
processen. 

Burberry heeft haar omvorming tot 
succesvol digitaal bedrijf gerealiseerd 
doordat haar CEO de digitale transfor-
matie heeft geïntegreerd in de bedrijfs-
strategie. Digitaal transformeren en dus 
ook eHealth zijn in onze visie primair 
thema’s voor bestuurders. Bij het toe-
passen van eHealth gaat het om stra-
tegie, om omvormen van processen, 
om verbeteren van de klantervaring en 
zeker niet louter om technologie.

dragen aan de transformatie van zor-
ginstellingen naar een duurzame en 
toegankelijke gezondheidszorg die 
tegemoet komt aan de eisen en wen-
sen van de digitale zorgconsument. 
Daarom gebruiken wij eHealth in de 
betekenis van Empowered Health: 
patiënten en professionals worden in 
staat gesteld om de benodigde zorg 
samen opnieuw vorm te geven.

Tenslotte
Zorgverleners laten zich inspireren 
door de mogelijkheden die eHealth 
hen biedt, zeker als het de relatie 
met de patiënt ten goede komt en 
het eigen werk interessanter maakt. 
Capgemini Consulting is uw partner 
om die inspiratie vorm te geven als 
basis voor de veranderingen in uw 
instelling, samen met patiënten en 

zorgverleners en gebruikmakend van 
voorbeelden uit onze wereldwijde 
praktijk. Vanuit die inspiratie onder-
steunen wij u en uw organisatie om 
aansprekende eHealth-toepassingen 
snel door te ontwikkelen vanuit een 
visie van een zorgorganisatie waar  
je alleen nog komt als het echt niet 
anders kan, en dan liefst nog zo kort  
mogelijk. De rest van de zorg wordt 
thuis of dicht bij huis geleverd, waar-
bij eHealth zorgt voor de kwaliteit 
die nu alleen binnen de muren van 
de zorginstelling wordt gevonden.
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