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Inleiding
In 2050 zullen Europese Gezondheidszorgsystemen relatief meer mensen behandelen met relatief
meer ziekten, volgens hogere veiligheids- en kwaliteitsstandaarden met relatief minder belasting- en
premiegelden en relatief minder mensen werkzaam in de zorg. De trends die voorspeld worden voor
de zorg in Nederland gaan op den duur gelden voor Europa: naar verwachting zal rond 2050
eenderde van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Technische oplossingen zullen bijdragen aan
waardig ouder worden.
De Europese Commissie heeft de ambitie om e.Health beter te integreren in gezondheidsbeleid en de
e.Health investeringen aan te sluiten op de collectieve behoeften die ontstaan over enkele decennia.
Dit was de les die ik leerde tijdens het World of Health IT (WoHIT) Congres in Barcelona waar ik in het
voorjaar van 2010 op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH) aanwezig
was. Hier wordt in gegaan op e.Health ontwikkelingen in Europa. Waar staat e.Health voor, wat is
gaande en welke e.Health onderwerpen hebben toegevoegde waarde bij nationale investeringen.
Ten slotte een indruk van de positie van Nederland.
E.health: ICT for Health
ICT for Health (e.Health) is een manier waarop zorgkwaliteit en patiëntveiligheid verbeterd worden;
e.Health is een manier waarop nationale gezondheidszorgsystemen zich moderniseren, hun
efficiëntie verhogen en zich adapteren aan de individuele behoeften van burgers, patiënten, en
medische professionals. E.Health is dé uitdaging voor de ouder wordende samenleving en wel omdat
ICT-for-Health gezien wordt als de sleutel tot zelforganisatie in de zorg.
E.Health governance houdt zich bezig met informatiewisseling tussen experts en besluitvormers, met
afstemming en coördinatie van e.Health activiteiten en - beleid op EU niveau en op nationaal niveau.

Figuur 1

Hoofddoelen voor e.Health Governance
(gebaseerd op Forslund, eHealth on the Council
Agenda se2009.eu; 2009 EU-Precedency Sweden)

E.Health governance gaat over politiek en
strategisch commitment, vertrouwen en acceptatie,
juridisch-ethische aspecten, beveiliging van
persoonlijke gegevens, interoperabiliteit, innovatie
en onderzoek; het gaat over samenwerking in een
competitieve markt.
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Medio november 2010 is het E.Health Governance Initiative (EHGI) gestart: hierin participeren 36
deelnemers: ministeries, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en gebruikersvertegenwoordigers.
De definitie voor e.Health is kortweg “ICT for health”. Dit is het resultaat van het feit dat de
gezondheidszorgstelsels per land verschillen in de mate waarin het om publieke en private producten
en diensten gaat. In Nederland kennen we een mix en spreken we van gereguleerde marktwerking.
Met name in de Scandinavische landen heeft de zorg een sterk publiek karakter. Informatie en
communicatietechnologie daarentegen zijn commerciële producten en diensten van private partijen.
Dat betekent dat een staatsfonds in Denemarken dat in enkele jaren 400 miljoen euro investeert in
ICT in de gezondheidszorg binnen dezelfde Europese regelgeving moet passen als Nederland waar
ICT door afzonderlijke zorgaanbieders ingekocht wordt. “ICT for health” is de definitie voor e.Health
waarmee aan de uiteenlopende situaties binnen de Europese context recht gedaan wordt.
De afgelopen 20 jaar was de Europese Commissie betrokken bij meer dan 450 onderzoeksprojecten
in ICT voor gezondheid binnen Europa. In Figuur 2 zijn de belangrijke beleidsdocumenten van de
afgelopen zeven jaren weergegeven. In 2010 werd de Digitale Agenda gelanceerd. Deze heeft als
bedoeling het potentieel van informatie- en communicatietechnologie maximaal te benutten voor
welvaart en welzijn van burgers in Europa. Sociale media zijn niet meer los te zien van gezondheid en
welzijn.
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eHealth Action Plan
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:NL:PDF
Lead Market initiative
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0860:FIN:en:PDF
EC Recommendation on EHR Interoperability
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0037:0043:NL:PDF
Telemedicine Action Plan
http://www.eurorec.org/files/filesPublic/TelemedicineCommunicationNL.pdf
Een Digitale Agenda voor Europa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:si0016&from=NL

Figuur 2

Beleid gericht op E.health binnen de EU

In de totale Begroting van Europa gaat in 2011 bijna 142 miljard om. Daarvan gaat ruim 30 % naar
landbouw en 45 % naar Duurzame groei (cohesie en competitiviteit). Anderhalf miljard gaat naar
“Informatiemaatschappij en media” en zo’n 700 miljoen gaat naar gezondheidszorg en
consumentenbescherming. De lidstaten worden opgeroepen hun jaarlijkse publieke investeringen in
ICT R&D te verdubbelen. De bedoeling is dat daardoor een equivalente stijging optreedt in private
ICT R&D. E.health is een integraal onderdeel van deze ambitie.
E.health is “work in progress”
Het volksgezondheidsportaal van de
Europese Unie is gericht op ongeveer
een half miljard Europese burgers.
Het portaal bestaat momenteel in 22 talen en heeft voor ons Nederlanders als titel Gezondheid-EU.
EU Beleid richt zich in hoofdzaak op publieke en private partijen. Beleid word gevolgd door
programma’s en implementatietrajecten. Langzaam maar gestaag ontwikkelt zich een zogenoemde
"Europese e.Health-ruimte" waarbinnen synergie wordt bevorderd en maatregelen worden
gecoördineerd. Enkele samenwerkingsverbanden worden hier aangegeven.
EpSOS staat voor Europeon Patiënts Smart Open Services. Het is een project van 12 EU landen dat
loopt vanaf medio 2008: Als belangrijkste doelstellingen van grensoverschrijdende interoperabiliteit
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worden gezien:
a). ondersteuning bieden aan de mobiliteit van patiënten in heel Europa;
b). het verhogen van de efficiëntie en kosteffectiviteit van grensoverschrijdende zorg en
c). het leveren van veilige medische behandeling, zowel nationaal als in heel Europa.
EpSOS-1 heeft in de stuurgroep een vertegenwoordiger van de 12 ministerie van volksgezondheid;
het project kent 26 deelnemende overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Voor Nederland zijn
dit het ministerie van VWS en Nictiz. De relevantie voor de praktijk zal zich het eerst laten zien in de
grensregio’s van Zuid Limburg, Twente en Zeeuws Vlaanderen waar grensoverschrijdend woonwerk
én patiëntenverkeer plaatsvindt. EpSOS-2 zal de opschaling worden van 12 naar 23 landen.
Calliope (acronym voor “call for interoperability”) is gericht op grensoverschrijdende e.Health
netwerken. Stakeholders zijn 8 competence centres, 9 nationale overheden en 11 professionele
organisaties, bestaande uit artsen, zorgverzekeraars, farmaceuten
industriële
bedrijven. In
CALLIOPEenCALL
for InterOPErability
december 2010 is de roadmap als resultaat van Calliope gepubliceerd (Figuur 4). De intentie is
een robuust, compleet en consistent zicht te bieden op EU interoperabiliteit; het beschrijven van
mogelijke ‘snelwegen’, en het presenteren van een basis voor besluitvorming. Het gemeen!"#$%&'&()"*+!&+#,"-!"+.-'/"+-%0+1"%"2)!*+!&+3-!)"%!*4"""
schappelijk doel: duurzame gezondheidszorg. Omwille van een betere gezondheid wordt informatie
+en kennis gedeeld: visies, concepten, en principes uit de verschillende deelnemende lidstaten
worden samengevoegd met nieuwe ervarings-kennis uit Europese samenwerkingsprojecten.

+
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Transform is een EU- geïnitieerd consortium van een twintigtal universitaire onderzoekscentra.
Gewerkt wordt aan een beter gebruik van gezondheidsdata ten behoeve van volksgezondheidsonderzoek en -opleiding. Het onderliggend concept is snel lerende gezondheidszorgsystemen te
ontwikkelen “driven by advanced computational infrastructure” die zowel de patiëntveiligheid
verbetert als ook de sturing van klinisch onderzoek in Europa. Nederland wordt vertegenwoordigd
door het NIVEL.
De International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) is een non-profit
organisatie waar 15 landen lid van zijn. IHTSDO ontwikkelt en bevordert de toepassing van
technische standaardisatie, medische nomenclatuur, richtlijnen en protocollen. SNOMED CT staat
voor systematized nomenclature of medicine-clinical terms. Het is de oudste en meest omvattende
medische nomenclatuur ter wereld. De intellectuele eigendomsrechten zijn formeel overgedragen bij
de oprichting van het HTSDO. Het Ministerie van VWS heeft de verantwoordelijkheid voor
participatie van ons land neergelegd bij NICTIZ.
De “Virtual Physiological Human” (VHP) is een methodologisch en technologisch raamwerk, dat op
den duur beter vergelijkbaar en uitwisselbaar onderzoek mogelijk moet maken van het menselijk
lichaam als een complex systeem. Japan en China zijn hier ook bij betrokken.
ARGOS is de samenwerking die bestaat tussen de EU en de Verenigde Staten. De website heeft de
functie-beschrijvende ondertitel “Transatlantic Observatory for Meeting Global Health Policy
Challenges through ICT-Enabled Solutions”.
Toegevoegde waarde
Leveranciers van medische technologie willen technische hulpmiddelen met elkaar kunnen verbinden
ten behoeve van hun afnemers/gebruikers in de markt. Dit is vergelijkbaar met de standaardisatie
van het eerste röntgenapparaat van Philips bedoeld voor een wereldmarkt. Inmiddels wordt
beeldmateriaal van de meest complexe en geavanceerde medische apparaten digitaal
gecommuniceerd. Daarmee is het belang duidelijk van interoperabiliteit voor de industrie die
medische apparaten maakt en voor de bedrijven die voorzien in de technische infrastructuur voor
gezondheidszorg. COCIR neemt hier een belangrijke rol in. COCIR staat voor European Coördination
Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry. Het is een non-profit
organisatie waarin een 30 tal commerciële partijen samen optrekken.
De markt voor “electromedical and healthcare IT equipment” voor de COCIR-partners bedraagt
wereldwijd meer dan 40 miljard: globaal de helft is radiologie en de andere helft is haelthcare IT. Hun
Europese aandeel is een kwart van het wereld marktaandeel. COCIR verzamelt zelf onderzoek naar
de kosten-effectiviteit en zorgkwaliteit van telehealth projecten.
Toename van interoperabiliteit is voor de industrie van groot belang. Een Amerikaanse studie van
Computing Technology Industry Association kwam eind 2010 tot de conclusie dat in 2010 wereldwijd
ongeveer 64 miljard euro uitgegeven zou worden aan zorg-ICT.
Trends in ICT die op de zorg afkomen
zijn weergegeven in Figuur 5.
De verschillen in ICT ontwikkelingen en
in e.Health ontwikkelingen per land zijn groot.
Globaal wordt ICT in de zorg het eerst toegepast
om de productiviteit van zorgaanbieders en
verzekeraars te verbeteren. In een latere fase
komen patiënten met e.Health mogelijkheden
in aanraking en ten slotte wordt het onderdeel
van de gezondheid en het welbevinden van elke
gezonde en zieke burger Figuur 6.

Ambient intelligence
Augmented reality
Cloud computing
Computational & wireless grids
Content-centric networking
Embedded technolgy
Human centered computing
IP versie 6
Multiple-core processing
Quantum information science
Service-oriented computing
Supply-chain informatisation
Web 3.0

Figuur 5

Trends in ICT
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Figuur 6

Van techniek in de zorg naar gezondheid en welzijn.
(gebaseerd op Maurincomme (COCIR) eHealth for the Economy WoHIT, Barclona 2010)

ICT ontwikkelingen vinden niet in serie geschakeld plaats. Innovaties integreren als gevolg waarvan
voortdurend technische versnellingen ontstaan. Daarbij verandert de rol van de consument. Anders
gezegd: het is niet alleen “technology push”, het is evenzeer “technology pull”. De gretigheid
waarmee elke vernieuwing op het gebied van mobiele telefonie en inmiddels mobiel internet aftrek
vindt is veelzeggend. Een applicatie op het ene toestel wil men ook op het andere.
Zorgaanbieders zullen mee willen en mee moeten met de technische ontwikkelingen. Nieuwe
generaties medische professionals willen nieuwe technische mogelijkheden om hun patiënten te
behandelen, maar ook om ze te informeren en te begeleiden zodat hun patiënten meer regie kunnen
houden.
Vergeleken met technologische innovaties gaan beleidsprocessen, het opstellen van richtlijnen en
standaarden langzaam. De gezamenlijke inspanningen op EU niveau zijn gericht op het verschaffen
van toegevoegde waarde op nationaal niveau.
•

•

•

Electroniche identificatie
Verzekeren dat uitsluitend geautoriseerde medische professionals met een behandelrelatie toegang
hebben tot medische data van de patiënt.
Verzekeren dat de patiënt op een veilige manier geïdentificeerd wordt.
Wet- en regelgeving, semantiek
Adequate privacybescherming bij uitwisselen van medische gegevens over de grenzen.
Regelen van aansprakelijkheid voor medische professionals wanneer medische gegevens gebruikt
worden uit andere lidstaten.
Regelen van verantwoordelijkheid met betrekking tot bescherming van medische gegevens bij
overdracht van databestanden of bijvoorbeeld faillissement van een ICT provider.
Zeker stellen van vergelijkbaarheid van medische dossiers en medische data voor follow-up van de
patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek en sturing op het gezondheidszorgsysteem.
Techniek
Mogelijk maken van veilig medisch datatransport tussen regio’s en lidstaten.
Faciliteren van continuïteit van zorg over landgrenzen heen door interoperabiliteit van Elektronische
Health Record systemen.
Overdracht mogelijk maken van elektronische voorschriften, labuitslagen en beeldmateriaal opdat
continuïteit van zorg verzekerd is.
Telemedicie diensten en samenwerking mogelijk maken buiten de eigen landsgrenzen.
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De soorten van interoperabiliteit moeten georganiseerd en gecoördineerd worden zowel op
nationaal niveau als op EU niveau.
Op de WoHIT Conferentie in Barcelona sprak Eurocommissaris Kroes uit dat ze e.Health ziet als de
manier om patiënten meer controle over hun eigen gezondheid te geven; e.Health bespaart levens,
het beperkt de kosten en het heeft geholpen om een groeiende Europese industrie op te bouwen.
Het gaat hier om de snelst groeiende markt in de zorgsector.
Positie van Nederland
Tijdens het KNMG symposium – van en voor artsen - op 9 februari 2011 werd een goed beeld
neergezet van de stand van zaken wat betreft e.Health ontwikkelingen. De initiatieven zijn talrijk.
Belangrijk is dat veel kennis en ervaring gedeeld worden. Het “not-invented-here-syndrome” maakt
innovatie in de zorg onterecht duur en traag.
Vanaf 2002 is Nictiz hét landelijk centrum dat ontwikkeling van ICT in en voor de zorg faciliteert.
Samen met koepel- en brancheorganisaties draagt Nictiz bij aan beleidsvorming en standaarden met
als doel een landelijk ICT infrastructuur in de zorgsector te realiseren die veilig is, betrouwbaar is, en
interoperabel is - zover de patiënt dit toestaat. In de e.Health monitor 2010 toont Nictiz enige
bezorgdheid over kwaliteit en veiligheid van e.Health in Nederland. Nictiz participeert in diverse
internationale projecten. In de praktijk lopen de Scandinavische landen en Nederland in de
voorhoede wat betreft het medicatieoverzicht en de samenvatting medisch dossier voor huisartsen
(EpSOS). Wat betreft telecare lijken Engeland en Schotland zich voortvarend te ontwikkelen.

Use of Social Media: Hosp Europe
Objectieve vergelijkingen waar Nederland staat ten opzichte van andere landen zijn niet eenvoudig.
Sociale Media zoals Youtube, Facebook, Blogger, Twitter, Hyves, en Linked inn worden door
zorgaanbieders gebruikt. Figuur 7 is een vergelijkend plaatje dat het gebruik van sociale media door
ziekenhuizen weergeeft. Vergeleken met andere grote EU-landen behoort Nederland wat dit betreft
tot de meer actieve landen. Meer dan de helft van de Nederlandse Ziekenhuizen zijn te vinden op
Linked Inn, gebruik van alle vormen van sociale media is hier stijgend, met name you tube en twitter.

Figuur 7

Gebruik van sociale media door ziekenhuizen in Europese landen
[Bron: L. Engelen geciteerd door Silber (WoHIT) uit 3de rapport Forrester, 2009]

Belangrijk met het oog op toekomstige E.health toepassingen in de thuissituatie (domotica) is
glasvezel. Figuur 8 geeft een vergelijkend beeld. Zuid Korea, Japan en de Verenigde Arabische
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Emiraten lopen eenzaam ver voorop. Binnen Europa heeft Nederland een goed begin gemaakt maar
de ambities lijken vooralsnog bescheiden. De Europese ambitie voor 2020 is de helft van alle
Europese huishoudens te laten beschikken over een internet-aansluiting met een minimale snelheid
van 100 Mb per seconde. In het voorgaande artikel E.health Nederland (Bureau-Sol) wordt in deze
een meer pro-actieve rol voorgesteld voor de provinciale overheden.

Figuur 8

Economieën met de hoogste penetratiegraad van glasvezel verbindingen
Fiber tot the Home (blauw) en Fiber to the Home + LAN,
*Economieen met > 200 000 huishoudens. [Bron: Fibre-to-the-Home-Council Dec. 2010 Ranking]

Het Wereld Economisch Forum publiceert jaarlijks het “Global Information Technology Report” .
Aan de hand van drie pijlers wordt gekeken naar de stand van zaken op het gebied van ICT,
zogeheten “Networked Readyness”: 1. Financiële middelen van bedrijven, regelgeving, bestaande
infrastructuur, 2. Gebruik van nieuwe technologieën, en 3. De capaciteit van de stakeholders
(individuen, bedrijven en overheid) om van ICT toepassingen en ontwikkelingen te profiteren.
In 2010 behield Nederland de 9de positie op deze wereldranglijst wat betreft ICT performance.
De WHO publiceert over de stand van ontwikkeling van de millenniumdoelen. De WHO heeft ook een
Global Observatory for eHealth dat in 2010 een tweetal surveys publiceerde. Na een publicatie over
Telemedicine volgde een Atlas over het e.Health profiel van 114 landen. Dit betreft bijna 60 % van de
WHO lidstaten waarin ruim 80 % van de wereldbevolking woont. Nederland komt hier niet in voor.
Het perspectief is dat zorg en diensten samen “ toegevoegde waarde” creëren.
Een belangrijke vraag voor de toekomst is hoe publiek en privaat geld samen kunnen gaan in een
globaliserende wereld met internationale markten voor zorgproducten en diensten. Michel Porter
doet het concept “shared value” uit de doeken dat gedefinieerd wordt als: beleid en operationele
praktijk die de competetiviteit van een bedrijf verbeteren terwijl tegelijkertijd de economische en
sociale condities van een gemeenschap verbeteren. Maatschappelijke waarde en economische
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waarde worden in wisselwerking gerealiseerd. Macro beschouwd ziet Porter een beweging van
“Corporate Social Responsibility” naar “Creating Shared Value”.
“Shared values” zijn niet dezelfde als de “key values in life” van individuele mensen en zeker niet van
patiënten zoals veel artsen daarmee te maken krijgen. Met het begrip duurzaamheid zal eenieder in
deze 21ste eeuw te maken. Wellicht kan rentmeesterschap of duurzaamheid als dé belangrijkste
Figuur 1: Positieve
van voor
de digitale
economie
gedeeldespiraalwerking
waarde gaan gelden
een nieuwe
generatie medische professionals en patiënten.

De activiteiten lopen niet alleen in elkaar over, maar kunnen elkaar ook versterken.
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Bronnen:
http://knmg.artsennet.nl/dossiers/Dossiers-op-thema/Inrichting-en-kwaliteit-van-zorg/eHealth/eHealthpraktijkvoorbeelden-1.htm
http://www.brainport.nl/nl?cm=79%2C166&mf_id=153

http://www.bureau-sol.nl/publicaties/E.health%20Nederland.pdf
http://www.calliope-network.eu/
http://www.calliope-network.eu/Consultation/tabid/439/Default.aspx
http://www.calliope-network.eu/Portals/11/4%20CALLIOPE%20event_CMA.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E87BCAE8-8F0E-4F43-90FE-B44F3D513E8A/0/2009p34pub.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2756-wm.htm

http://www.cocir.org/uploads/documents/-903-cocir_telemedicine_toolkit_march_2010.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/114710.pdf
http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/programmes/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/eight_programmes/index_en.htm
http://www.ehealth-era.org/
http://www.ehealthnews.eu/publications/latest/2451-telemedicine-opportunities-and-developments-inmember-states
http://www.ehealthnews.eu/publications/latest/2429-atlas-ehealth-country-profiles
http://www.ehealthnu.nl/
http://www.ehealthwijzer.nl/
http://www.epha.org/IMG/pdf/e-health_action_plan.pdf
http://www.epractice.eu/community/ehealthprocurers
http://www.epractice.eu/files/Final%20Conference%20Declaration%20-%20European%20Cooperation%20on%20eHealth.pdf
http://www.epsos.eu/nederland/home.html
http://www.epsos.eu/work-plan.html
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB_2011/NL/SEC00.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/index_nl.htm
http://www.europa-nu.nl/id/vha2e5xkbpz7/kosten_en_baten_van_europa
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm
http://www.europhysiome.org/
www.eurorec.org/RD/ARGOS.cfm
http://www.eurorec.org/files/filesPublic/recommendations/COM%282009%29116.pdf
http://www.ihtsdo.org/
http://www.hl7.org/
http://hospitalseu.wordpress.com/
http://www.ictregie.nl/publicaties%202010/Nederland2020.pdf
http://www.ihe.net/
http://www.ihtsdo.org/
htt http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Succesvol-werken-metehealth.htmp://www.millenniumdoelen.nl/
http://www.nictiz.nl/
http://www.nictiz.nl/page/Home/Zoeken?searchvalue=epsos
http://www.nveh.nl/
http://www.rvz.net/data/download/Webversie_Perspectief_op_gezondheid.pdf
www.transformproject.eu
http://137.73.82.45/Home.html
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Forum/Pages/De_gouden_toekomst_van_de_zorg_15660.aspx
http://www.vph-noe.eu/
(Virtual Physiological Human)
http://www.who.int/goe/en/
http://www.worldofhealthit.org/
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eHealth in Beeld. 21 praktijkverhalen over digitaal dokteren. 2011 KNMG, NVEH, eHealthNu
E.Health Nederland: http://www.bureau-sol.nl/publicaties/E.health%20Nederland.pdf
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