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Durf en Ruimte
Hoofdlijnakkoorden tussen veldpartijen,

aanpassen van de bekostiging, belonen
van eHealth prestaties, weghalen van
belemmeringen uit wetten en regels, en
zorgen dat de eHealth-snelweg kan
werken. Zie hier de 5 adviezen van de
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan het adres van de rijksoverheid onder de titel "Implementatie
van eHealth vraagt om durf en ruimte".
De RVS is een onafhankelijk strategisch
adviesorgaan met als taak regering, en
1ste en 2de Kamer te adviseren over
hoofdlijnen van beleid.
Zorgprofessionals en patiënten krijgen in
hetzelfde briefadvies als boodschap om na
te denken over actief gebruik van eHealth
in de zorgrelatie, als ook om mee te doen
aan wetenschappelijk onderzoek naar het
effect van eHealth op kwaliteit, op service
en op kosten van zorg. Patiëntenorganisaties worden opgeroepen om kennis en
informatie te verspreiden over eHealthmogelijkheden. Het meeromvattende
advies van de RVS over zorginkoop en
sturing moet nog verschijnen.
Dat dit zinvol en nodig is zullen weinig
mensen betwisten. EHealth is een
belangrijke sleutel tot meer kwaliteit en
op termijn tot veel kostenbesparing.
Elke keer dat een medicijnlijst overgenomen moet worden is er kans op een
fout. Onderzoeken en lab-bepalingen
worden opnieuw aangevraagd omdat dat
sneller werkt dan opvragen bij de 'buren'.
Iedereen wil administratietijd besparen:

de patiënt zelf het meest. Die wil liever
zelf aangekeken worden in plaats van een
hulpverlener aanzien die in zijn beeldscherm tuurt.

'Iedereen wil
administratietijd
besparen: de patiënt
zelf het meest'
In de behandelfase kan reistijd (en
meereistijd van begeleiders) bespaard
worden. Veel fysieke her-controles
kunnen nog veranderen in een contact per
beeldtelefoon. De mogelijkheden - op
goed beveiligde lijnen - zijn onbegrensd
voor patiënt, huisarts, specialist en wijkverpleegkundige. Technisch zou alle
privacybescherming en beveiliging al lang
mogelijk zijn. De patiënt bepaalt wie
toegang krijgt tot welke gegevens.
Multidisciplinair overleg gebeurt in
oncologiebesprekingen al door middel
van "conference-calls".
In andere belangrijke publieke domeinen,
het onderwijs en de politie, zijn vergelijkbare processen aan de gang.
SURF publiceerde afgelopen jaar speerpunten 2017-2021: "Nederland: investeer
in Digitale infrastructuur". De boodschap:
een excellente digitale infrastructuur voor
onderwijs en onderzoek is de basis voor
innovatie en daarmee van onze toekomstige welvaart. Kern van het advies is hier
structureel geld voor de nationale digitale

infrastructuur en zorgen voor eenheid en
focus in beleid.
De politie heeft 26 regio's samengevoegd
die volgens Erik Akerboom 26 verschillende digitale systemen hadden (26 maart in
Buitenhof). Sommige zaken zal de politie
ongetwijfeld weer willen decentraliseren
maar ze hebben nu het grote voordeel dat
er één ICT-systeem ingevoerd kan worden
zodat het realiseren van hun digitale snelweg nog slechts een kwestie van tijd is.
De RVS pleit ervoor dat eHealth gezien
moet blijven worden als middel en niet als
doel. Dat is bepaald niet onbelangrijk:

publiek-private samenwerking mag voor
ons 'binnenland' niet verworden tot
private-publieke samenwerking.
Durf en ruimte is nodig maar ook
collectieve ambitie en tijd, vermoedelijk
veel tijd.
Bronnen:
https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Briefadvies_o
ver_de_implementatie_van_e-health.pdf
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2
016/nederland-investeer-in-digitaleinfrastructuur.pdf
https://www.npo.nl/buitenhof/26-032017/VPWON_1265956/POMS_VARA_7922632

