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62%
van de Nederlanders denkt
dat digitale gezondheid over
10 jaar positief bijdraagt aan
hun gezondheid

Door de vergrijzing wordt de vraag naar zorg steeds groter. Over
tien jaar moet één op de vier Nederlanders in de zorg werken om
te kunnen voldoen aan de hoge vraag naar zorgpersoneel,
terwijl op dit moment al een groot tekort aan zorgpersoneel
bestaat. Bovendien worden de kosten van zorg steeds hoger.
Steeds meer staat ons zorgsysteem aan alle kanten onder druk.
Digitalisering kan deze druk verminderen. Zo geeft digitale
technologie ons bijvoorbeeld de kans om na te denken over
nieuwe mogelijkheden voor preventie van en eigen regie in de
zorg. Maar dan moet die technologie wel up-to-date zijn, en
gegevensuitwisseling gedegen en snel kunnen plaatsvinden. We
moeten aan de slag: we moeten zorgen dat we digitale technologieën inzetten om zorg eﬃciënter en beter te maken.
Hoe kunnen we de kracht van digitale technologie
inzetten voor een gezond(er) Nederland?

Hierdoor ervaart 51% van de zorgverleners minder werkplezier. Dit komt onder
andere door de hoeveelheid tijd die een
zorgverlener kwijt is aan het uitwisselen
van patiëntengegevens tussen zorgverleners. Een zorgverlener besteedt gemiddeld 0,5 - 1,5 uur per dag hieraan. Kostbare tijd die besteed kan worden aan het
leveren van zorg en patiëntencontact. Dit
blijkt ook uit een survey afgenomen
onder zorgverleners. 55% gaf aan dat
gegevensuitwisseling hen hindert in het
leveren van goede zorg aan hun patiënten.
Naast dat deze manier van gegevensuitwisseling voor minder werkplezier zorgt,
kost het zorginstellingen ook nog enorm
veel geld. Alleen al het uitwisselen van
CD’s van en naar UMC’s kost naar
schatting 4,2 miljoen euro per jaar.

55%
van de zorgverleners geeft aan dat
deze manier hen
hindert in het
leveren van goede
zorg

Het zorgbudget in 2018 was 80 miljard euro,
hiervan is maar 2,5% naar preventie gegaan. Dit
terwijl 50% van het aantal chronisch zieken te
voorkomen is met preventie. Het geld dat nu
direct in preventie wordt geïnvesteerd staat dus
niet in verhouding tot de potentiële gezondheidswinst hiervan.
Investeren in preventie kent een lastig business
model omdat de investering zich vaak pas op
lange termijn uitbetaalt. Hierdoor liggen de
lasten en baten niet altijd bij dezelfde partij.

“Meer ﬂexibiliteit: mijn diabetesverpleegkundige is alleen tussen 15h en 17h bereikbaar.”
“Ik zou minder bezoeken willen aan zorgverleners en een betere communicatie tussen
mijn zorgverleners.”
- Ervaringsdeskundigen

Dit kost veel tijd, wat ten koste gaat
van de patiëntenzorg

Er is gezondheidswinst te behalen door te
investeren in digitale preventie

2,5%

van het nationale zorgbudget
gaat naar preventieve zorg ...

… terwijl preventie zorgt voor een stijging
van het aantal gezonde levensjaren...

Zorgkosten die jaarlijks bespaard kunnen worden door preventie

50% aantal chronisch
zieken te voorkomen
met preventie

Zorgkosten per
persoon per jaar

9,9 miljoen chronish
zieken in Nederland
per jaar

Behoefte aan eigen regie via digitalisering

1u/dag
is een zorgverlener
bezig met het
uitwisselen van
gegevens

51%
van de zorgverleners
ervaart hierdoor
minder werkplezier

Chronisch zieken hebben behoefte aan gemak en het
kunnen maken van eigen keuzes. Ze willen hun patiëntengegevens kunnen inzien om zo de juiste keuzes te kunnen
maken wat betreft hun behandeling. Ook willen ze zelf
kunnen bepalen wie hun medische gegevens mag inzien.
Ook wensen ze het gemak om een e-consult als vervolgafspraak te hebben waardoor ze bijvoorbeeld geen reistijd
hebben en geen vrij hoeven te vragen van hun werk.

Bronnen

60%

heeft behoefte om zelf te
beslissen wie gezondheidsgegevens kan inzien

Digitale zorg
komt niet van de
grond door o.a.
starre protocollen, gebrek aan
innovatie o.b.v.
gediﬀerentieerde
behoeften en
gebrek aan focus
op digitale zorg in
opleidingen van
zorgverleners

64%

43%

heeft behoefte aan digitaal
overzicht van gezondheidsgegevens

heeft behoefte aan meer
digitaal contact mogelijkheden
met de zorgverlening

kosten: rekensom gemaakt obv
input en output van UMCs en
CDroms
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