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Digitaal werkende huisarts?    

Terug naar de kleiklei

Cloud



De klei

Meurs, M., et al. Nederlandse bevolking overwegend positief over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in 
coronatijd. Utrecht: Nivel, 2020

Patiënten

Tuyl LHD van, et al. Toename gebruik e-health in de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie. Utrecht: Nivel, 2020.
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Digitale zorg, voor wie werkt dat? 
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Werkt het? 

• Setting: UK 1e lijn, n=1.182

• Drie groepen
1. Gebruikelijke zorg
2. Zelf monitoring (meter mee naar huis)
3. Zelf monitoring + telemonitoring (meter 

mee + huisarts kijkt online mee
1x/maand)

• Uitkomst: RR na 6 +12 maanden



Werkt het? 

-4.7 mmHg → 20% reductie CVA en 10% reductie coronaire hartziekte ! 
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Voor wie werkt eHealth?

Digitale ondersteuning bij CVRM:

“vooral geschikt en effectief voor gemotiveerde 

patiënten die deze vorm van ondersteuning ook 

zien zitten”
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Digitale zorg: oplossing voor welk probleem?

E. Nolte, M. MckeeIntegration and chronic care: a review
E. Nolte, M. Mckee (Eds.), Caring for people with chronic conditions, Open University Press (2008)

Zorgpad is nu niet continu: schot tussen 1e en 2e lijn



Digitale zorg: oplossing voor welk probleem?

Dennis Muris, et al. Gebruik van e-
meedenkconsulten interne geneeskunde 
door huisartsen. NTVG 2020. 



Hoeveel vaccinaties nodig per normpraktijk om 50% 
risicoreductie (opname / sterfte) te bereiken? 

Digitale zorg: oplossing voor welk probleem?

6/15/2021 16

• 264 huisartspraktijken
• 6.074 COVID patiënten
• April-December 2020

Vaccinatie scenario’s
- sCovid algoritme: o.a. leeftijd, geslacht, BMI, 

chronische aandoeningen, postcode
- Oudsten eerst
- Griepvaccinatie ruiter
- Werkenden eerst (25-65jr)

Ron MC Herings, et al. Development and validation of an algorithm to estimate the risk of severe 
complications of COVID-19 to prioritise vaccination. MedRXiv, preprint, 8 feb 2021
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Terug naar de klei

• Hoe zetten we digitaal werken zorgvuldig in en zorgen we ervoor dat het de 
huisarts en patiënt ondersteunt?



Digitale toepassing die de huisarts en patiënt ondersteunt?

“Onze wachtrijen worden steeds langer en we oriënteren 

op opties hoe hier het beste mee om te gaan (simpelweg 

meer assistentes aan de telefoon lijkt het probleem niet op 
te lossen)” 

“Wij zijn een praktijk met 17000 patiënten. Wij gebruiken 

sinds enkele jaren TeleQ, en dat bevalt uitstekend. De 

assistentes willen niet meer zonder, het heeft veel rust 
gebracht.”
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Digitaal werkende huisarts?    Wrap-up

1. Huisartsen doen al veel aan digitale zorg (70% beeldbellen)
➢ Stem af op digitale vaardigheden van patiënt

2. Werkt het? in specifieke gevallen wel

• Bloeddruk monitoring thuis (-5 mmHg!)
• Ontschotting van de zorg (e-meedenkconsult)
• Complexe voorspellingen (vaccinaties)
• Ondersteunen bij praktijkvoering (terugbelfunctie)

3. Hoe innovaties aan te pakken en digitale zorg in te zetten
• Rogers 5 factoren (Handboek Praktijkvoering)



Dank voor uw digitale aandacht!
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