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Aantal publicaties over implementatie en eHealth
in de tijd, in PubMed.

Over implementeren geschreven……



Toch kunnen innovaties mislukken

https://www.briljantemislukkingen.nl/nl/2017/12/28/analyse-casussen-zorg/



Ervaringen uit de praktijk



Wat is het patiëntenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’?

Een beveiligde website waarmee 

alle patiënten online toegang hebben tot hun dossier met

real time inzage in medisch en verpleegkundig dossier, inclusief 
uitslagen



Waarom?

Transparantie

Samen beslissen

Eigen regie



“Give me my damn data!” 

Dit is de hartenkreet van e-Patient Dave deBronkart, een in Amerika 
zeer bekende kankerpatiënt. Hij stelt dat hij zijn genezing van kanker 
dankt aan het feit dat hij over zijn patiëntendossier kon beschikken. 
Daarmee kon hij bij zijn medepatiënten te rade gaan en zo de beste 
behandeling voor hemzelf zoeken. 

www.skipr.nl/blogs/id2388-geef-me-mijn-dossier.html#comment2388

http://www.skipr.nl/blogs/id2388-geef-me-mijn-dossier.html#comment2388


Hoe hebben we de implementatie van het 

portaal aangepakt?



Zorg voor een gezamenlijk doel

• Wat wil de afdeling/organisatie concreet 
bereiken

Doel is gebaseerd op een heldere visie

• Waarom is dit doel belangrijk?

• Voor wie?

• De organisatie

• De zorgvrager

Doel
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Context analyse

MacFarlane et al,  Ehealth implementation toolkit, 2011
Ariens et al, 2017

Professionals: 

eHit

Context: 

beleid, cultuur, 
beschikbaar 
budget

De technologie: 

veiligheid, 

betrouwbaarheid, 

gebruikersgemak, 

effectiviteit

Werkprocessen: 

samenwerking, werkdruk, 

educatie-training

Patiënten :

Online 

focusgroep

Voorwaarden en 

bereidheid tot 

gebruik

Technologie –

ervaringen; nut en 

bruikbaarheid, voor-

en nadelen



Leerervaringen context

Professionals en patiënten waarderen technologie:
Laagdrempelig contact, toegankelijkheid zorg, efficiency

Knelpunten professional:
Context: financiën
Technologie: veiligheid, betrouwbaarheid, kosten- effectiviteit
Werkprocessen: behoefte aan training

Knelpunten patiënten:
- behoefte aan persoonlijk contact
- extra kosten

Uit: Ariens et al, 2017



Welke implementatie 
strategieën zijn nu bruikbaar?



Kies de mix!

Strategieën 
gericht op 
professionals SUCCES

Aandacht 
en gesprek

Opinie

Leiders

Rol-
modellen

Afspraken 
werk-

processenReminders 
en 

feedback

Informatie 

Training on 
the job

Samen-
werken

Tijd

Grol en Wensing, Implementatie
effectieve verbetering van patiëntenzorg 2015



SUCCES

Keuze

vrijheid

Inbedden 
in 

zorgproces

Helpdesk Informatie

Tijd

Strategieën 
gericht op 
patiënten  



Evalueren

Meten is weten:

→ Onderzoek naar resultaten

→ Interviews patiënten 

Motiveren

→ Feedback over resultaten tijdens de 
implementatie
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Ariens et al, UMC Utrecht, not published



Iteratief proces

Als het tegenzit:

→ Strategieën aanpassen op 
basis van resultaten en  
ervaringen

→ Soms een stap terug

www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/ehealth-9-innovatielessen-uit-de-praktijk.pdf

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/ehealth-9-innovatielessen-uit-de-praktijk.pdf


Nog meer weten?

Tips en trucs

Praktijkervaring

Lessen uit de praktijk

Achtergrondinformatie

https://indd.adobe.com/view/6daf9bf7-dfa8-4de9-b0d9-9e2c13090b62?ref=ide


https://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/implementatie/handreiking-e-health-implementatie/


Contact: h.vanos@saxion.nl

Vragen? Opmerkingen? Reacties?


