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- eHealth 

- Richtlijn en handreiking KNMG 

- NVAB en eHealth: 
+ social media 
+ e-learning 
+ elektronisch dossier 
+ e-health-interventies 
+ patiëntenportaal 
+ apps 
 

Inhoud 



eHealth 

Definitie Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

‘Het gebruik van nieuwe informatie- 

en communicatietechnologieën (ICT), en 

met name internettechnologie,  

ter ondersteuning of verbetering van  

de gezondheid(szorg)’ 

 

- EPD 

- telemonitoring 

- e-buy 

- online lotgenotencontact 

- zelfdiagnose 

- telebehandeling en -begeleiding 





KNMG Richtlijn online arts-patiënt (2007) 

Van toepassing als: 

- de arts een op de situatie van de patiënt 

gericht advies geeft 

- de arts farmacotherapie start of 

- de arts herhaalmedicatie voorschrijft 

 



KNMG Richtlijn online arts-patiënt (2007) 

Uitgangspunten: 

- Zorgvuldigheid 

- Bestaande behandelrelaties 

- Kwaliteit van zorg 

- Verantwoordelijkheid bij arts 

- Aanvulling op professionele standaard 

- WGBO van toepassing 

 

Werkwijze 

 



Artsen en sociale media, KNMG, nov. 2011 





1. Benut kansen 

- Gesprekken met klanten, betrokkenen, 
collega’s 

- Trots delen 

- Positieve draai imago 

 

Voorbeelden: 

- Twitterspreekuur 

- Uitwisseling via Twitter (#hcsmeu) 

- Colleges via YouTube 



2. Garandeer vertrouwelijkheid 

- Beroepsgeheim en privacy 

- Garandeer anonimiteit patiënt 



3. Geen vrienden met patiënten 

- Scheiding persoonlijk en professioneel 

gebruik 

- Vermijd online relaties met patiënten 

- Voldoende informatie voor patiënten 



4. Onderscheid wat openbaar is en privé 



5. Denk aan de reikwijdte  

Wie kan het allemaal lezen? 

Voorbeelden: 

-Bloggen (zichtbaarheid) 

-Publiek informeren 

-Open discussie (#wachtkamer) 

-Twitter-chat (#vpkchat) 

Informatie online kan nooit verwijderd 

worden 





6. Toon respect  

-Nettiquete 

 

 

 

 

 

 

-Geen ongepaste en ongefundeerde 

uitspraken 



7. Spreek uw collega aan 

- Spreek collega aan bij 

onprofessionele wijze van informatie 

verspreiden of onzorgvuldig gebruik 

van sociale media 

 

- Bespreek dit persoonlijk (en niet in het 

openbaar) 



http://www.nictiz.nl/module/360/836/Boek Wet- en regelgeving voor ICT en eHealth_DEF.pdf
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NVAB en eHealth 

- Communicatie 

- (Arbeid in) richtlijnen 

- Beroepsuitoefening 

 



Communicatie 

- LinkedIn 

- Twitter 
@NVABtweet 

@JurriaanPenders 

@DirecteurNVAB 

- NV@B Nieuws 

- Website  

- Digitale folder 









E-learning 
 

  

  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011: ischemische hartziekten 
2013: infectieziekten; diabetes; depressiepreventie 

Richtlijnen: implementatie 



eHealth-interventie 
 

  

  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlijnen; implementatie 



ePMO 

Onderzoek AMC Coronel Instituut: 

 

Beroepsspecifiek PMO door bedrijfsarts: 

hoger percentage werknemers verbeterd in 

 functioneren tov controlegroep en tov  

ePMO; bovendien kosteneffectief 

  

(Gärtner, Ketelaar en Noben 2012-2013) 



Beroepsuitoefening: EPD - BIS 

 

Medische gegevens zijn alleen toegankelijk met 
een UZI-pas. 

 

Ondersteuning van NVAB richtlijnen. 

 

Gebruik van BSN in de zorg 

 

Voorbereid voor aansluiting ESMD en EPD 

 

Ondersteuning van EVS, Elektronisch 

Voorschrijfsysteem 

 



Toekomstmuziek 

 

 

- Apps 

 

 

 

http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Health-app-award-2013.htm


Toekomstmuziek: patiëntenportaal 



Toekomstmuziek: patiëntenportaal 

Digitale Sportarts 

                                    Raadpleeg onze digitale sportarts 

 

http://www.sportzorg.nl/digitale-sportarts.html
http://www.sportzorg.nl/digitale-sportarts.html
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