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De dotcom hype van het begin van 
deze eeuw is voor een groot deel 
aan de ziekenhuizen voorbij gegaan. 
Uiteraard heeft elk ziekenhuis wel 
een website ingericht en kun je bij 
de helft van de ziekenhuizen online 
een afspraak maken, al gaat dit 
laatste volgens onderzoek van de 
Consumentenbond nog niet zo soe-
pel. Maar de enorme veranderingen 
die zich in de reisbranche, het betal-
ingsverkeer of de muziekindustrie 
hebben voorgedaan zijn aan de ziek-
enhuizen grotendeels voorbij gegaan.

De meeste aandacht rondom nieuwe 
inzet van ICT in de ziekenhuizen is 
gegaan naar het elektronisch patiën-
tendossier, zowel intern binnen de 
eigen instelling als op regionaal en 
landelijk niveau. Uit ons onderzoek 
blijkt dat veel bestuurders eHealth 
met name zien als een manier om 
zorginformatie uit te wisselen in de 
keten en (vooral) de binding met 
verwijzers te versterken. Ook de 
specialisatie en concentratie speelt in 
op deze noodzaak: als voor- en na- 
traject in het eigen ziekenhuis 

De gevolgen van eHealth voor het ziekenhuis

moeten blijven, maar de specialis-
tische ingreep in een ander zieken-
huis moet worden uitgevoerd, dan is 
er veel behoefte om over en weer de 
dossiers in te kunnen zien. Dit zijn 
volstrekt legitieme wensen vanuit 
de ziekenhuisorganisatie, maar gaan 
voorbij aan de behoefte van de pa- 
tiënt in de digitale wereld.

In toenemende mate zijn patiënten 
onderdeel van de digitale samenle-
ving. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg 
en jeugdpsychiatrie heeft dit al 
ingrijpende consequenties. Spreek-
uren worden via mail, chat of 
videoverbinding afgehandeld, want 
de jeugd ziet het echt niet zitten om 
alleen voor een gesprekje naar de 
instelling toe te komen. Bestuurders 
van deze instellingen vragen zich 
ook af wat voor type zorgverleners 
ze moeten gaan aantrekken: meer 
gediplomeerde psychologen of meer 
digitale communicatie-experts? 

Welke mix is het meest effectief in de 
zorg voor hún cliëntengroep?

Een direct tastbaar voordeel van 
digitale patiënten is dat zij een deel 
van het administratieve werk van de 
zorgverleners over kunnen nemen. 
Intakeformulieren voor polikliniek 
of voor pre-operatieve screening 
kunnen al eenvoudig online worden 
ingevuld en onderdeel uitmaken 
van het dossier van de patiënt. Het 
actuele medicijngebruik kan uiter-
aard ook door de patiënt zelf worden 
aangegeven. Vanuit UMC St Radboud 
is er al een iPhone app ontwikkeld 
voor patiënten om dit ook te doen. 
De kern van de ontwikkelingen bij 
het Radboud is dat het is ingebed 
in een filosofie rondom participatie 
van patiënten in het eigen zorg-
proces, vormgegeven via een 
digitale polikliniek met 



steeds meer digitale hulpmiddelen 
om de patiënt te helpen steeds meer 
zelf de regie te nemen over het eigen 
zorgproces. Het is dus geen technol-
ogy push maar een bewuste inzet 
van technologie om de positie van 
de patiënt te versterken en de relatie 
met de zorgverleners drastisch te 
veranderen.

Zorgverleners laten zich graag inspi-
reren door de nieuwe mogelijkheden 
die eHealth hen biedt, zeker als het 
de relatie met de patiënt ten goede 
komt en het eigen werk interessanter 
wordt. Capgemini Consulting is uw 
partner om, samen met patiënten en 
zorgverleners en gebruik makend van 
voorbeelden uit onze wereldwijde 
praktijk, die inspiratie vorm te geven 
als basis voor de veranderingen in 
het ziekenhuis. Vanuit die inspiratie 
ondersteunen wij u en uw organisatie 
om aansprekende voorbeelden snel 
door te ontwikkelen en tegelijkertijd 
vanuit een visie te werken aan het 
ziekenhuis 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, waarbij eHealth zorgt 
voor de kwaliteit die je nu alleen 
binnen de muren van het ziekenhuis 
kunt vinden.
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Met meer dan 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbie-
ders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2010 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
8,7 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. 
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