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eHealth: van inspiratie tot realisatie

De opkomst van alternatieve betalingsmogelijkheden

Om kwalitatief hoogwaardige zorg 
nu en in de toekomst te behouden,  
is een fundamentele transformatie 
nodig. De digitale revolutie waar we 
ons middenin bevinden, speelt daar-
bij een cruciale rol. 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 inne-
men 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”! 

Hoe staat het met de implementatie 
van eHealth in uw organisatie?  
Bent u een Beginner, Fashionista  
of Dirigati?

Van eHealth beginner tot 
eHealth digirati 
In samenwerking met Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) heeft 
Capgemini Consulting onderzoek 
gedaan naar de digitale transformatie 
bij zo’n 300 grote, multinationale 
bedrijven. Eén van de belangrijkste 
conclusies uit dat onderzoek was dat 
de digitale transformatie bij vrijwel  
al deze organisaties drie fasen door-
loopt: van Beginner, via Fashionista 
tot Digirati. Dit patroon gaat even zo 
zeer op voor zorginstellingen.

n Een Beginner is zich nog aan het 
oriënteren op de betekenis van 
eHealth voor de eigen organisatie, 
heeft nog geen concrete plannen 
voor invoering daarvan of experi-
menteert hooguit op bescheiden 
schaal met eHealth.

n Een Fashionista slaat op een zorg-
instelling die enthousiast inhaakt 
op sociale media of eHealth toepas-
singen, maar dat zonder een duide-
lijke strategie doet, of nog geen 
volledig beeld heeft over de meer-
waarde en impact van deze techno-
logie op het eigen businessmodel. 
Ten behoeve van een soepel veran-
derproces op weg naar een volwas-
sen toepassing van eHealth kan het 
nuttig zijn doelbewust deze fase als 
tussenstap te gebruiken.

n Een Digirati is een organisatie 
waarin het gebruik van eHealth  
of sociale media een planmatig 
onderdeel van strategie, bedrijfs-
processen en businessmodel is, en 
waar deze technologie aantoonbaar 
waarde aan de organisatie  
toevoegt.



De eHealth transformatie
De in het voorafgaande beschreven 
digitale transformatie speelt zich ook 
af in zorginstellingen. De zorgsector 
staat de komende jaren voor grote 
uitdagingen en dus zijn zorginstellin-
gen bij uitstek gebaat bij transforma-
ties die waarde aan hun organisaties 
toevoegen. Een belangrijk voorbeeld 
is de transformatie richting eHealth 
door de introductie van de nieuwste 
technologische mogelijkheden in het 
zorgproces. 

eHealth is primair een thema voor 
bestuurders, niet voor ICT-managers. 
Bij het succesvol toepassen van  
eHealth gaat het om strategie, het 
omvormen van processen, het ver-
beteren van de klantervaring en zeker 
niet louter om ICT. Om de eisen van 
de digitale wereld het hoofd te bieden 
en eHealth succesvol te kunnen  
toepassen, moeten zorgorganisaties 
voor zichzelf op drie dimensies  
bepalen wat de beste wijze van  
transformeren is.
n De klantervaring keten: welke 

klantgroepen kan en wil ik middels 
eHealth bereiken en welke digitale 
ondersteuning bied ik hen daarbij 
aan? Een klassieke patiënt zal 
waarschijnlijk veel minder behoefte 
hebben om eHealth toepassingen te 
gebruiken dan een coproducent. 
De laatste zal zich zeer aangetrok-
ken voelen tot de zelfmanagement-
mogelijkheden die eHealth biedt.

n Het operationele proces: hoe pas 
ik de operationele processen in 
mijn organisatie zo aan dat ik de 
belofte van eHealth-dienstverlening 
ook praktisch waarmaak? Voor een 
zorginstelling gaat het hierbij bij-
voorbeeld over blended vormen 
van zorg, waarbij direct contact 
tussen zorgverlener en patiënt en 
het gebruik van eHealth toepassin-
gen logistiek naadloos op elkaar 
aansluiten 

n Het businessmodel: op welke 
manier creëren mijn nieuwe  
(digitale) producten waarde en  
hoe kan ik deze converteren naar 
(financiële) middelen om mijn 
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Digitale volwassenheid

Dimensies van digitaal transformeren
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Intensiteit van de verandering door eHealth

Fashionistas

 Veel geavanceerde digitale 
features (zoals social media), 
maar georganiseerd in silo’s


 Geen overall visie op eHealth


 Onderontwikkelde coördinatie


 Digitale cultuur bestaat alleen 
in silo’s

Digirati

 Sterke overall visie op digitaal


 Goede governance


 Veel digitale initiatieven die 
aantoonbare waarde opleveren 
voor de organisatie


 Sterke digitale cultuur

Conservatieven

 Er is wellicht wel een overall 
visie op digitaal, maar deze is 
op onderdelen onderontwikkeld


 Enkele digitale toepassingen, 
traditionele IT is sterk ontwikkeld


 IT Governance is sterk ontwikkeld


 Onderneemt actief stappen om 
digitale skills en cultuur te 
ontwikkelen

Beginners

 Management sceptisch over de 
waarde van geavanceerde digitale 
technologie


 Enkele experimenten


 Onvolwassen digitale cultuur

Klantervaring

Marketing and 
klantbegrip

Digitaliseren van 
operationele proces

Digitaal verbeterde
producten & business

Top-line groei Verbeteren indivi
duele prestaties

Nieuwe digitale 
producten & business

Klantcontact-
momenten

Prestatie- 
management

Internationaliserering 
door digital

Operationeel proces Businessmodel

Informatiemanagement & analytics

Multichannel integratie



3Footer Right; Document Title Akkurat Bold 6.5pt; maximum 1 line

organisatie in stand te houden? 
Voor een zorginstelling gaat het 
daarbij met name om de vraag 
welke impact de toepassing van 
eHealth op de bekostiging van  
zorg heeft.

De Capgemini eHealth-aanpak
Om zorginstellingen te helpen om 
eHealth succesvol toe te passen,  
hebben wij een specifieke aanpak 
ontwikkeld welke erop is gericht om 
een zorginstelling stap voor stap te 
begeleiden in een eHealth-ontwikke-
lingstraject: van Beginner tot Digirati. 
Dat gebeurt in alle gevallen in een 
maatwerktraject, op basis van vier  
te doorlopen onderdelen:
1. eHealth-inspiratiesessie: vergeet 

het werk van vandaag: das war  
einmal! Specifiek bedoeld voor 
organisaties die zich nog op  
eHealth aan het oriënteren zijn  
en willen ervaren wat eHealth voor 
hen kan betekenen. Een inspire-
rende sessie in een inspirerende 
omgeving waarbij persoonlijke 
inzicht wordt gekoppeld aan de 
toekomst van de organisatie. 

Een op maat gesneden programma 
wordt samengesteld op basis van 
verschillende bouwblokken.

n Opbouwen van kennis over  
eHealth; wat is eHealth en wat  
kan het?

n Bepalen waar u staat; wat is onze 
huidige (organisatie & individuele) 
Digitale Identiteit?

n Kijk naar buiten; wat doen anderen 
op dit terrein?

n Durf te dromen; wat zouden wij 
met eHealth voor onze zorginstel-
ling willen bereiken?

n Ervaringen van de klant; wat willen 
onze cliënten/patiënten?

n Leer van elkaar; welke ervaringen 
en best practices zouden we kun-
nen overnemen van andere organi-
saties of van andere organisatie-
onderdelen binnen hetzelfde zorg-
bedrijf?

n Vervolgstappen; en hoe nu con-
creet verder nu we meer van  
eHealth weten?

2. eHealth-strategietraject: 
Uitwerken van de organisatie- 
strategie rondom eHealth die erop 
gericht is om eHealth-proposities 
een integraal onderdeel te laten 
worden van het businessmodel. 

Op basis van de organisatiestrategie 
worden de eHealth-ambities gefor-
muleerd en onderbouwd, leidend 
tot een roadmap voor de implemen-
tatie van eHealth.

n Analyse van de huidige organisatie-
strategie.

n Interne inventarisatie van huidige 
initiatieven, kansen, eisen en wen-
sen op het gebied van eHealth en 
analyse van externe kansen en 
bedreigingen rondom eHealth.

n Confrontatie van strategie, interne 
inventarisatie en externe omstan-
digheden en bepalen van de ambi-
tie met eHealth.

n Bepalen welke huidige eHealth- 
initiatieven moeten stoppen of  
versnellen en welke nieuwe initia-
tieven kunnen worden gestart op 
basis van verwachte opbrengsten 
van het initiatief versus waarschijn-

lijke inspanning voor realisatie 
daarvan.

n Uitwerken van het businessmodel, 
onderbouwen van de businesscase 
en opstellen van de roadmap voor 
eHealth.

3. eHealth-programmaontwerp: 
Uitwerken van een programmaont-
werp, inrichten van de programma-
organisatie voor een eHealth-trans-
formatie en inrichten van de 
Digitale Governance. 

Voor sommige organisaties kan het 
daarbij nuttig zijn om in het veran-
derproces op weg naar een Digirati 
een tussenstap als Fashionista te 
maken. Capgemini begeleidt dit 
proces door binnen de organisatie 
ruimte te creëren om met vernieuw-
ende digitale vormen van zorg te 
gaan experimenteren. Om vervol-
gens de instelling te helpen succes-
volle eHealth-innovaties onderdeel 
te laten worden van de bedrijfsvoe-
ring en het businessmodel, op weg 
naar een volwassen eHealth 
gebruik. 

De Capgemini eHealth-aanpak
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Intensiteit van de verandering door eHealth
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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 wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini®®

4. eHealth-implementatie: 
Ondersteuning bij de realisatie van 
de eHealth transformatie met onze 
ervaring, blauwdrukken en ver-
snellers in de vorm van project-
management, projectmanagement 
ondersteuning, proces(her)inrich-
ting, verandermanagement, test-
begeleiding en leveranciersmanage-
ment.

Tenslotte
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 
maakt. Capgemini Consulting is uw 
partner om die inspiratie vorm te 
geven als basis voor de veranderin-
gen in uw instelling. Dit doen wij 
samen met patiënten en zorgverle-
ners en gebruikmakend van voor-
beelden uit onze wereldwijde prak-
tijk. Vanuit die inspiratie ondersteu-
nen wij u en uw organisatie om aan-
sprekende voorbeelden snel door te 
ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt 
vanuit deze visie gewerkt aan 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. eHealth zorgt 
daarbij voor de kwaliteit die je nu 
alleen binnen de muren van de zorg-
instelling kunt vinden.

Meer informatie 
Patrick Jansen
Principal Consultant
Clusterleider Gezondheidszorg 
Tel.: +31 30 689 07 47
Mob: +31 6 1296 1487
patrick.jansen@capgemini.com


