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SUMMARY

Summary
Smart devices, such as mobile phones with Internet are becoming more and more
essential in daily life. It is expected that digital solutions can also contribute to health
care. This is better known as eHealth. Primary care is facing challenges due to an
increasing care demand as a result of the growing number of elderly and people with a
chronic condition. In addition, care is shifting from secondary to primary care. Online
patient portals, healthcare apps and self-monitoring applications are rapidly being
developed, aiming to improve the quality and efficiency of health care. However, as yet,
eHealth is not in widespread use in daily care practice. There are still many uncertainties
regarding the usefulness and the broad-scale implementation of eHealth. This
dissertation aimed to investigate the patient perspective regarding eHealth needs and
uses. In addition, the broader context of eHealth implementation in the Netherlands has
been studied.
The studies in this dissertation were undertaken in a broader context as part of the
eLabEL project. The aim of this project was to establish ‘Living Labs’ in which eHealth
applications could be implemented, used and studied in a real-life setting. eLabEL aimed
to offer eHealth applications as integrated electronic support. In this project, patients,
primary healthcare professionals, eHealth entrepreneurs and researchers collaborated.
In the chapters 2, 3, 4 and 5 eHealth is studied from the perspective of the patient.
What do patients expect from eHealth, do they use it, are they willing to use it, and
which aspects influence their use? In Chapter 5 we found that the use of eHealth by
patients is dependent on the care professional. Therefore, we investigated the broader
context of the eHealth landscape in Chapter 6: it turned out that in addition to patients
and care professionals, also eHealth developers and entrepreneurs, health insurers and
policymakers play a determining role in the use of eHealth in primary care. In Chapter 7,
the studies of this dissertation are discussed and it is described how every stakeholder
involved in eHealth can contribute to implement eHealth on a broad scale, in which
every perspective has its own challenges.
Chapter 2 shows the current use of online care services whereby patients can contact
their primary care professionals via the Internet. This cross-sectional questionnaire study
is conducted in 2013 in a sample of 546 Dutch participants that had contacted their
general practitioner at least once in the past year. We found that the actual use of such
services by patients was very low. Online video consultation was the least used service
(0%), requesting prescription refill by Internet was the most used service (10%).
Nevertheless, a substantial number of non-users had a positive intention to use such
services in the future. This varied from 15% (online video consultation) to approximately
50% (online access to personal medical data). In addition, it is investigated which factors
have an influence on the positive intention to use online care services. This was proved
to be influenced by effort expectancy, performance expectancy, trust, attitude,
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facilitating conditions and social influence. Moreover, patients with a lower age, higher
level of education, as well as patients who experienced the use of Internet as easy, had
more often a positive intention to use online care services. Remarkably, many patients
did not know whether an online care service was available in their primary care practice.
Furthermore, many participants answered that they did not know how to evaluate the
use and functioning of the online care service. This seemed to indicate that the Dutch
population has no strong view regarding the use and possibilities of Internet services for
communicating with the general practice.
Chapter 3 presents the results of a focus group study that aimed to investigate
expectations and needs of 30 people with diabetes, chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) or a cardiovascular condition, regarding self-management and eHealth
for self-management purposes, their willingness to use eHealth, and possible differences
between these patient groups regarding these topics. We found that every patient group
had similar general requirements for eHealth in terms of usability, reliability and privacy.
In addition, it was reported that the patient, not the care professional, should choose
whether or not to use eHealth. Moreover, participants reported that eHealth should
support care and not replace personal care. Besides similarities, we also found
differences between patient groups. In general, people with diabetes reported the most
needs and benefits regarding self-management aspects and were most willing to use
eHealth. Participants with diabetes mentioned that their own behaviour regarding, for
example, nutrition and medication, directly influenced their health, and that eHealth
could support them to influence their behaviour. In contrast, people with a
cardiovascular condition mentioned having fewer needs for self-management support
because their chronic condition had little impact on their daily life. Patients with COPD
had mixed opinions regarding self-management support. This patient group more often
mentioned, in contrast to patients with diabetes and a cardiovascular condition, that
their health status had declined during the past years, and were wondering how their
disease would further develop in the upcoming years. This might indicated that patients
with COPD perceived to have less control over their disease. We concluded that
patients’ expected benefits of eHealth and their perceived controllability over their
disease seem to be important in patients’ willingness to use eHealth for selfmanagement purposes. This indicates that there are differences between patient groups
in the extent to which eHealth for self-management purposes can be of interest for
them.
The relationship between disease controllability and patients’ willingness to use eHealth
is further investigated in a cross-sectional study which is presented in Chapter 4. The
focus of this study was on the willingness to self-monitor health data by patients with a
chronic condition, which is an important aspect of many eHealth applications. The
controllability that patients have over their disease is partly determined by the disease;
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therefore we defined this as disease-specific. Besides disease-specific aspects there are
also aspects that can differ between patients. Patient-specific aspects that we included
were perceived self-efficacy, perceived health problems and patient characteristics. In
this study we used data of 627 Dutch participants with seventeen chronic somatic
disease types of a national panel. An expert panel of medical doctors and
physiotherapists were asked to assess for seventeen chronic disease types the extent to
which patients, in general, can independently keep their disease in control. In this study
we found that patients’ willingness to self-monitor differs greatly among disease types.
Patients with diabetes (71.0%), asthma (59.6%) and hypertension (59.1%) were most
willing to self-monitor. In contrast, patients with rheumatism (40.0%), migraine (41.2%)
and other neurological disorders (42.9%) were less willing to self-monitor. In addition,
we found indications that there is a relationship between disease controllability scores
and patients’ willingness to self-monitor. Against our expectations no evidence is found
of a relationship between general self-efficacy and patients’ willingness to self-monitor.
In addition, no relationship is found between the severity of problems that patients
experience with daily functioning and patients’ willingness to self-monitor. Further
research should investigate how disease controllability influences willingness to selfmonitor, and what other disease- and patient specific factors play a role in patients’
willingness to self-monitor.
Chapter 5 reveals a study regarding the use of email-consultation in Dutch general
practice (GP), in which we investigated the actual use of email-consultation in 2010 and
2014 in comparison with other GP consultations. Since 2006 the costs of emailconsultation in primary care can be reimbursed in the Netherlands. For this study we
used routine electronic health record data for the years 2010 and 2014. In 2010 200
general practices were included (734 122 registered patients) and in 2014 434 (1 630
386 registered patients). In 2010 32% of the general practices registered at least one
email-consultation, rising to 53% in 2014. However, the actual use of it was low; in 2014
email-consultations comprised still less than one percent of the total number of GP
consultations (home visits, face-to-face-, telephone- and email-consultations) in general
practices that registered at least one email-consultation. In addition, we found that
patients’ email-consultation usage is dependent on its provision by the general practice:
in general practices with a higher number of registered patients, located in more urban
areas and with a younger patient population email-consultation was more often used.
Furthermore, patients that had an email-consultation differ from those that had a
telephone or face-to-face consultation in age and diagnosis; overall, patients who
consulted their GP by email were older, and more often email-consultations were used
for issues related to psychological, endocrine, metabolic, nutritional and circulatory
health problems. Email-consultation was most used for the specific disorder of diabetes,
(as percentage of al GP consultations in that disease group). Remarkably, patients with
diabetes consulting their GP by email were younger in comparison with patients that
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consulted their GP by phone or face-to-face. The lack of reimbursement is frequently
mentioned as reason why eHealth is not yet fully adopted in primary care. However, the
low use of email-consultation shows that reimbursement opportunities did not directly
guarantee its usage. Due to the fact that the use of email-consultation highly varied
between general practices, we recommend that the implementation of emailconsultation should further be investigated in a broader context; from both patient and
provider perspective. Benefits and barriers regarding the use of email-consultation by
patients and care professionals should be further investigated using qualitative studies.
Investigating why it works in ‘good practices’ and why it is less frequently used in others
will give more insight in the process that is needed to successfully implement and use
email-consultation.
The final study of this dissertation describes the findings and experiences of the eLabEL
project. In Chapter 6 the most important lessons learned of this project are presented.
These are set up after a systematically analyses of reflective and process-based notes
from all meetings of the project partners, interview data and data of focus groups from
care professionals, care managers and patients. The results showed that large-scaled
implementation of eHealth depends on the effort of and interaction and collaboration
between four groups of stakeholders: 1) patients, 2) healthcare professionals, 3) eHealth
developers and enterprises, and 4) people responsible for healthcare policy (healthcare
insurers and policy makers). We concluded that for optimal and sustainable use of
eHealth, patients should be actively involved, primary healthcare professionals need to
be reinforced in their management, entrepreneurs should work closely with healthcare
professionals and patients, and the government need to focus on new health care
models stimulating innovations. Only when these parties will all act together, eHealth
can be successfully implemented.
Chapter 7 provides a summary of the main findings of the studies of this dissertation. In
addition, considerations regarding the study design and patient involvement are
discussed. Besides, we discussed that eHealth is barely used by patients in primary care
because of a lack of: 1) knowledge and information about the possibilities and benefits
of eHealth, 2) ability and skills to use eHealth and 3) expected benefits of eHealth which
is influenced by disease-specific aspects. Furthermore, we discussed that the infrequent
use of eHealth is a major issue for those patients who can benefit from the use of it, but
do not have the opportunity, access and skills to use it. However, studies of this
dissertation show that this does not include all patient groups, as eHealth seem not be
relevant for every patient. In the last section of this chapter I describe what is needed to
stimulate the use of eHealth in primary care. Because we found that the patient
perspective cannot be studied in isolation, I describe this on the basis of
recommendations for eHealth developers and entrepreneurs, healthcare professionals,
patients, policy and researchers.
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eHealth entrepreneurs are recommended to spend time and money for active user
involvement. In particular to investigate patients’ needs at the start of the development
process. In addition, it is important that information material is provided with the
eHealth application. For patients this should include information about how and when to
use the eHealth application. For healthcare professionals this should also include when,
how and to whom to offer the application. Furthermore, co-creation with patients, care
professionals and researchers is needed to bring needs from practice and technology
together in useful eHealth applications.
Healthcare managers and care professionals are recommended to create a clear
eHealth vision and actively discuss this with health insurers. In this way multi-annual
(financial) agreements can be made. Furthermore, care professionals play a major role in
informing patients about the application. By doing this uncertainties about availability,
usage, safety and added value can be reduced. In addition, care professionals are
recommended to well-consider to whom they offer eHealth, and at what moment in the
disease process. It is important to monitor which patient groups can benefit the most
from the use of eHealth, and within this group, who do not have the skills or opportunity
to use it. Finally, it is essential that care professionals share their experiences with
developers and colleagues to contribute to better eHealth. In addition, participation in
research projects is important in order to study further the effect of eHealth on the
quality, efficiency and cost-effectiveness of care in real practice.
Patients could play an important role in the broad-scale implementation of eHealth
too. Patients are recommended to address their eHealth needs to their care providers. If
many patients ask for eHealth, the care provider will be forced to reflect upon their
vision of it. Obviously, patients can only do this when they know about the possibilities
of eHealth, which is currently lacking. Patient associations and national initiatives
focussing on patients could play a major role in clearly informing patients about the
possibilities of eHealth. However, most importantly, patients should be open to
considering using it and care professionals should be open to discussing eHealth needs
with their patients. This can be further enhanced when care professionals create an
atmosphere in which patients feel empowered to ask for eHealth.
It seems that health insurers and the government should also contribute to the
broad-scale implementation of eHealth. Health insurers can contribute to the
implementation of eHealth when they become more open to co-creating in potential
eHealth projects, focusing more on long-time instead of short-time benefits and
considering new financial models, such as the ‘shared savings’ principle. It seems that
the role of the government should be to coordinate and support eHealth initiatives to
create a better eHealth landscape for broad-scale implementation.
Researchers are recommended to investigate user needs, so eHealth applications
can be developed which can be beneficial in comparison with regular care, and which fit
into patients’ daily life. To investigate the implementation of eHealth, it is recommended
to use models in which the broader context of eHealth can be studied; models based on
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the Technology Acceptance Model are too much focussed on technical aspects of
eHealth. In addition, we discuss that a living lab approach is an appropriate approach to
study eHealth in daily practice. However, when using such approach, it should not be
underestimated that equal and active participation on the part of all stakeholders is
needed, which is a challenge when no financial resources are available to support this.
Starting with small experimental regions, which can be fully arranged as living labs, is
recommended. Moreover, it is discussed that a focus on expected (cost) effectiveness is
important in an early stage at the development process. Positive outcomes may
convince health insurers to create reimbursement opportunities and primary care
practices to implement eHealth so eHealth can be further developed in daily practice.
The implementation and use of eHealth in primary care is dependent on the effort
of many stakeholders. All stakeholders should act together within their own layer and
with their own values, expectations and challenges. All stakeholders should collaborate
and need time and support to shape the new eHealth concept guiding the
implementation of eHealth in primary care in the right direction.
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Nederlandse samenvatting
‘Slimme’ apparaten zoals mobiele telefoons met Internet worden steeds meer
onmisbaar in het leven van alledag. De verwachting is dat digitale oplossingen ook
kunnen bijdragen in de zorg. Dit wordt ook wel eHealth genoemd. Door een steeds
grotere zorgvraag door het stijgend aantal ouderen en mensen met een chronische
aandoening staat de huisartsenzorg onder druk. Daarnaast worden er steeds meer taken
overgeheveld van de tweede naar de eerste lijn. Online patiëntportalen, zorg apps en
thuismeet-apparaatjes worden in grote getalen ontwikkeld met als doel de kwaliteit en
efficiëntie van zorg te verbeteren. Toch wordt eHealth in de dagelijkse praktijk nog maar
weinig gebruikt. Er zijn nog veel vraagstukken over het nut en het grootschalig gebruik
van eHealth. Dit proefschrift richt zich voornamelijk op het perspectief van de patiënt
met als hoofddoel het onderzoeken van de behoefte aan en het gebruik van eHealth.
Daarnaast is ook de bredere context van eHealth implementatie in Nederland
bestudeerd.
De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd in het kader van het eLabEL project. Dit
project is opgezet om gezondheidscentra in te richten als ‘Living Lab’ waarbij eHealth in
de dagelijkse praktijk kon worden ingezet, gebruikt en onderzocht. eLabEL trachtte om
eHealth applicaties als geïntegreerde elektronische ondersteuning aan te bieden. In dit
project werden patiënten, zorgverleners, eHealth ontwikkelaars, ondernemers en
onderzoekers nauw betrokken.
In de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 is het perspectief op eHealth vanuit de patiënt
onderzocht. Wat verwachten patiënten van eHealth, gebruiken ze het, willen ze het
gebruiken en welke aspecten spelen daarbij een rol? In Hoofdstuk 5 vonden we dat het
gebruik van eHealth door patiënten afhankelijk is van de zorgaanbieder. In Hoofdstuk 6
zijn we daarom naar het bredere eHealth landschap gaan kijken: daarbij bleek dat naast
patiënten en zorgverleners, ook eHealth ontwikkelaars, ondernemers, zorgverzekeraars
en beleidsmakers een bepalende rol spelen in het gebruik van eHealth in de
eerstelijnszorg. In hoofdstuk 7 worden alle studies uit dit proefschrift bediscussieerd en
wordt besproken hoe elke eHealth stakeholder kan bijdragen om eHealth op grote
schaal in te zetten, waarbij elk perspectief zijn eigen uitdagingen heeft.
Hoofdstuk 2 staat in het teken van het gebruik van online diensten waarmee patiënten
via Internet contact kunnen maken met hun huisarts. Deze vragenlijststudie is in 2013
uitgevoerd onder 546 mensen die minstens één keer in het afgelopen jaar contact
hadden met hun huisarts. We vonden dat het daadwerkelijk gebruik van zulke online
zorgdiensten door patiënten erg laag was. Online video consultatie werd het minste
gebruikt (0%), het aanvragen van online herhaalrecepten het meeste (10%). Toch stond
een aanzienlijk deel van de mensen die de online diensten niet hadden gebruikt wel
positief tegenover het gebruik ervan in de toekomst. Dit varieerde van 15% (online video
consultatie) tot bijna 50% (online inzicht verkrijgen in persoonlijke medische gegevens).
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Daarnaast hebben we onderzocht welke factoren invloed hebben op een positieve
intentie om deze online zorgdiensten te gebruiken. Dit bleek beïnvloed te worden door
de verwachte inspanning om de dienst te gebruiken en het nut van de dienst, het
vertrouwen in en houding tegenover de dienst, faciliterende omstandigheden en sociale
invloed. Ook bleken mensen met een lagere leeftijd en een hoger opleidingsniveau,
evenals mensen die het gebruik van Internet als gemakkelijk ervoeren, vaker een
positieve intentie te hebben om een online zorgdienst te gebruiken. Opvallend was dat
veel mensen niet wisten of een online zorgdienst aangeboden werd in hun
huisartsenpraktijk. Tevens antwoordden een groot aantal mensen dat ze niet wisten hoe
ze het gebruik en de werking van een online zorgdienst moesten beoordelen. Het lijkt er
daarom op dat de Nederlandse bevolking geen sterke mening heeft over het gebruik van
online zorgdiensten in de huisartsenpraktijk.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van een focusgroep studie, waarin
onder 30 mensen met diabetes, chronische obstructieve long ziekte (COPD) en hart- en
vaatziekte gevraagd is wat hun verwachtingen en behoeften zijn met betrekking tot
zelfmanagement en eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement. Daarbij is gekeken
of er verschillen zijn tussen deze drie ziektegroepen. We vonden dat elke ziektegroep
dezelfde algemene vereisten had voor eHealth op het gebied van gebruikersgemak,
betrouwbaarheid en privacy. Ook werd door elke groep vermeld dat de patiënt zelf moet
kunnen kiezen of ze eHealth willen gebruiken en dat eHealth persoonlijke zorg moet
ondersteunen en niet vervangen. Naast overeenkomsten vonden we ook verschillen
tussen de ziektegroepen. Over het algemeen hadden mensen met diabetes de meeste
behoefte aan en vermeldden ze de meeste voordelen van zelfmanagement. Ook waren
ze het meest bereid om eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement te gaan
gebruiken. In de diabetes groep werd vaak gezegd dat hun eigen gedrag met betrekking
tot bijvoorbeeld voeding en medicatie direct invloed had op hun gezondheid. Patiënten
met diabetes verwachtten dat eHealth hen kon ondersteunen om dit gedrag positief te
beïnvloeden. In tegenstelling tot de diabetes groep gaven mensen met een hart- en
vaatziekte vaker aan dat ze weinig behoefte hadden aan ondersteuning bij
zelfmanagement, omdat hun ziekte weinig invloed had op hun dagelijkse leven. Mensen
met COPD hadden gemengde meningen over zelfmanagement ondersteuning. Deze
groep gaf, vergeleken met mensen met diabetes en een hart- en vaatziekte, vaker aan
dat hun gezondheid de laatste jaren achteruit was gegaan en vroegen zich af hoe de
ziekte zich verder zou ontwikkelen. Dit leek erop te wijzen dat mensen met COPD minder
controle hebben over hun ziekte. Uit deze studie concludeerden we dat de verwachte
voordelen van eHealth en de mate van controle die mensen zelf hebben over hun ziekte
belangrijke aspecten zijn die invloed hebben op de bereidheid van patiënten om eHealth
ter ondersteuning van zelfmanagement te gaan gebruiken. Dit duidt erop dat er
verschillen lijken te zijn tussen patiëntgroepen in de mate waarin bepaalde eHealth
toepassingen ter ondersteuning van zelfmanagement voor hen van belang kunnen zijn.
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De relatie tussen de mate van controle die mensen hebben over hun ziekte en de
bereidheid om eHealth te gebruiken is verder onderzocht in Hoofdstuk 4. Hierbij lag de
focus op de bereidheid van mensen met een chronische ziekte om zelfstandig
gezondheidswaarden te meten, wat een belangrijk aspect is in veel eHealth
toepassingen. De controle die mensen hebben over de ziekte wordt deels bepaald door
de ziekte; daarom hebben we dit als ziekte-specifiek aspect gedefinieerd. Daarnaast zijn
er aspecten die verschillen tussen patiënten. Patiënt-specifieke aspecten waar we naar
hebben gekeken zijn ervaren zelf-effectiviteit, ervaren gezondheidsproblemen en
patiëntkarakteristieken. Deze studie is gedaan onder 627 mensen met 17 verschillende
chronische aandoeningen. Aan een expert panel bestaande uit artsen en
fysiotherapeuten hebben we gevraagd of ze voor elke chronische ziekte konden
aangeven in hoeverre patiënten, in het algemeen, de ziekte zelfstandig onder controle
kunnen houden. In deze studie hebben we gevonden dat de bereidheid van mensen om
zelfstandig gezondheidswaarden te meten sterk varieerde tussen chronische ziekten.
Mensen met diabetes (71.0%), astma (59.6%) en hypertensie (59.1%) waren het meeste
bereid om zelfstandig gezondheidswaarden te meten, in tegenstelling tot mensen met
reuma (40.0%), migraine (41.2%) en andere neurologische aandoeningen (42.9%) die
minder bereid waren dit te doen. Daarnaast vonden we aanwijzingen dat er een relatie
kan zijn tussen de mate van ziektecontrole en de bereidheid van patiënten om
gezondheidswaarden te meten. Tegen onze verwachtingen in vonden we geen bewijs
dat er een relatie bestaat tussen algemene zelf-effectiviteit en de bereidheid om
gezondheidswaarden te meten. Ook vonden we geen relatie tussen de ernst van
problemen die patiënten ervaren met het dagelijks functioneren en de bereidheid van
patiënten om zelfmetingen te doen. Vervolgonderzoek is nodig om uit te zoeken hoe
ziektecontrole invloed heeft op de bereidheid van patiënten om zelfstandig
gezondheidswaarden te meten en welke andere ziekte- en patiënt-specifieke factoren
hierop van invloed zijn.
Hoofdstuk 5 beschrijft een studie over het gebruik van e-mailconsulten in Nederlandse
huisartsenprakijken, waarbij we het gebruik in 2010 en 2014 hebben afgezet tegen
andere huisartsenconsulten. Sinds 2006 kan een e-mailconsult door de huisarts
gedeclareerd worden. Voor deze studie hebben we gegevens gebruikt uit
huisartsinformatiesystemen in 2010 en 2014. De dataset bestond uit 200
huisartsenprakijken in 2010 (734.122 geregistreerde patiënten) en 434
huisartsenpraktijken in 2014 (1.630.386 geregistreerde patiënten). In 2010 werd in 32%
van de huisartsenprakijken minstens één e-mailconsult gedaan, in 2014 is dit gestegen
tot 53%. Toch bleef het daadwerkelijke gebruik erg laag; e-mailconsulten omvatten
minder dan 1% van het totale aantal huisartsenconsulten. Ook vonden we dat het
gebruik van e-mailconsulten erg varieerde tussen praktijken: in praktijken met een
grotere patiëntpopulatie, gelegen in een stedelijk gebied en met een jongere
patiëntpopulatie vonden meer e-mailconsulten plaats. Daarnaast vonden we verschillen
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tussen mensen die een e-mailconsult hebben gehad en mensen die een telefonischen/of praktijkconsult hebben gehad; patiënten die een e-mailconsult hebben gehad
waren over het algemeen ouder en het consult ging vaker over psychische,
stofwisselings- of bloedaandoeningen. De meeste e-mailconsulten werden gedaan voor
diabetes (hierbij hebben we gekeken naar het percentage e-mailconsulten in vergelijking
met alle huisartsenconsulten binnen een ziekte). Opvallend was dat mensen met
diabetes die een e-mailconsult hebben gehad juist jonger waren, in vergelijking met
mensen met diabetes die een telefonisch- en/of praktijkconsult hebben gehad. Het
gebrek aan vergoeding wordt vaak gezien als één van de belangrijkste redenen dat
eHealth niet gebruikt wordt in de praktijk. Het lage gebruik van e-mailconsulten geeft
echter aan dat vergoeding niet direct leidt tot gebruik. Omdat het gebruik van emailconsulten erg varieerde tussen praktijken bevelen we aan om vervolgstudies over de
implementatie van e-mailconsulten te richten op het bredere perspectief; vanuit zowel
patiënten als zorgaanbieders. Door middel van kwalitatieve studies kunnen voordelen en
belemmeringen die ervaren worden door patiënten en zorgaanbieders in kaart worden
gebracht. Het wordt aanbevolen om deze studies uit te voeren in praktijken die veel emailconsulten gebruiken en in praktijken die e-mailconsulten aanbieden, maar weinig
gebruiken. Onderzoeken waarom het in sommige praktijken beter werkt dan in andere
zal inzicht geven in het proces dat nodig is om e-mailconsulten succesvol te
implementeren en gebruiken.
De laatste studie van dit proefschrift beschrijft de bevindingen en ervaringen in het
eLabEL project. In Hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste geleerde lessen van dit project
weergegeven. Deze zijn opgesteld na een analyse van notulen van projectbijeenkomsten
van alle partners van dit project en (groep)interviews met patiënten, zorgverleners en
zorgmanagers. De resultaten laten zien dat de grootschalige implementatie van eHealth
afhankelijk is van de inzet, interactie en samenwerking van vier groepen stakeholders: 1)
patiënten, 2) zorgverleners, 3) eHealth ontwikkelaars en entrepreneurs en 4)
stakeholders die verantwoordelijk zijn voor zorgbeleid, zoals zorgverzekeraars en
beleidsmakers. We concluderen dat eHealth succesvol kan worden ingezet en gebruikt
als patiënten actief worden betrokken in het ontwikkel- en implementatieproces, als
zorgverleners ondersteund en aangemoedigd worden om hun organisatie op eHealth in
te richten, als eHealth ontwikkelaars nauw samenwerken met patiënten en
zorgverleners en als de overheid zich richt op het ontwikkelen van nieuw financiële
modellen om zorginnovaties te stimuleren. Alleen wanneer al deze partijen nauw
samenwerken zal eHealth succesvol kunnen worden ingezet.
In Hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste bevindingen van de studies uit dit proefschrift
beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste overwegingen met betrekking tot het
studiedesign en patiëntbetrokkenheid bediscussieerd. Er wordt bediscussieerd dat
eHealth weinig gebruikt wordt door patiënten door een gebrek aan: 1) kennis en
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informatie over de mogelijkheden en voordelen van eHealth, 2) mogelijkheden en
vaardigheden om het te gebruiken en 3) verwachte meerwaarde van eHealth wat
gerelateerd is aan ziekte-specifieke kenmerken. Het lage gebruik van eHealth kan een
groot probleem zijn voor patiënten die kunnen profiteren van het gebruik van eHealth,
maar die niet de mogelijkheid, toegang en vaardigheden hebben om het te gebruiken.
Studies uit dit proefschrift laten echter zien dat dit niet de gehele patiëntpopulatie
omvat; eHealth is niet voor iedere patiënt even relevant. In de laatste sectie van dit
hoofdstuk beschrijf ik wat nodig is om het gebruik van eHealth in de eerstelijnszorg te
stimuleren. Omdat we vonden dat het patiënten perspectief niet op zichzelf staand
bestudeerd kan worden doe ik dit aan de hand van aanbevelingen voor eHealth
ontwikkelaars en entrepreneurs, zorgverleners, patiënten, beleid en onderzoek.
eHealth entrepreneurs wordt aanbevolen geld en tijd vrij te maken voor het
betrekken van gebruikers, met name om de behoefte van patiënten te onderzoeken aan
het begin van het ontwikkeltraject. Daarnaast is het belangrijk dat informatiemateriaal
bij de eHealth applicatie wordt geleverd, zodat patiënten weten hoe ze de applicatie
kunnen gebruiken en zorgverleners inzicht krijgen wanneer, hoe en aan wie ze de
applicatie kunnen aanbieden. Daarnaast is samenwerking met patiënten, zorgverleners
en onderzoekers nodig om behoeften uit de praktijk om te zetten in zinvolle eHealth
technologie.
Zorgmanagers en zorgverleners wordt aanbevolen om een duidelijke eHealth visie te
creëren, waarmee ze zelf actief in gesprek kunnen gaan met zorgverzekeraars, zodat
gezamenlijke (financierings)afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast spelen
zorgverleners een belangrijke rol in het informeren van patiënten over eHealth, zodat
onduidelijkheden over beschikbaarheid, gebruik, veiligheid en meerwaarde verminderd
kunnen worden. Tevens wordt zorgverleners aanbevolen om goed te overwegen aan wie
ze eHealth aanbieden en op welk moment in het ziekteproces. Het is belangrijk dat er
goed in de gaten wordt gehouden welke patiëntgroepen de meeste meerwaarde van
eHealth ondervinden en, binnen deze groep, wie niet in staat zijn om eHealth te
gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat ervaringen worden gedeeld met andere
zorgaanbieders en ontwikkelaars en wordt deelgenomen aan onderzoeksprojecten zodat
het effect van eHealth op de kwaliteit, efficiëntie en kosteneffectiviteit onderzocht kan
worden in de dagelijkse praktijk.
Ook patiënten kunnen een actieve rol spelen in de opschaling van eHealth. Hen
wordt aanbevolen om actief met hun zorgverlener in gesprek te gaan over eHealth.
Hierdoor kunnen zorgverleners gestimuleerd worden om een eHealth visie te creëren.
Hiervoor zullen patiënten wel een goed beeld moeten hebben over de mogelijkheden
van eHealth. Patiëntorganisaties en nationale initiatieven gericht op patiënten kunnen
hierbij een belangrijke rol spelen. Het is vooral belangrijk dat patiënten het gebruik van
eHealth overwegen en dat zorgverleners een open sfeer creëren waarin de patiënt zich
bevoegd voelt om om eHealth te vragen.
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Tevens lijkt er een rol weggelegd voor zorgverzekeraars en de overheid.
Zorgverzekeraars zouden kunnen bijdragen aan de grootschalige inzet van eHealth als ze
meer bereid zijn om deel te nemen aan en samen te werken binnen potentiele eHealth
projecten, als ze zich meer richten op de voordelen op lange termijn en als ze nieuwe
vergoedingsstructuren, zoals het ‘shared savings’ principe, overwegen. Daarnaast ligt het
voor de hand dat er een rol voor de overheid is weggelegd om eHealth initiatieven te
coördineren en ondersteunen, zodat er een beter eHealth ‘landschap’ gecreëerd kan
worden.
Onderzoekers wordt aanbevolen om gebruikersbehoeften in kaart te brengen, zodat
eHealth-toepassingen kunnen worden ontwikkeld die een meerwaarde opleveren in
vergelijking met reguliere zorg en die past in het dagelijkse leven van de patiënt. Om de
implementatie van eHealth te bestuderen worden modellen aanbevolen die het brede
perspectief van eHealth omvatten; in modellen gebaseerd om het ‘Technology
Acceptance Model’ wordt eHealth vooral als technologie bestudeerd. Daarnaast stellen
we dat een living lab benadering een goede methode is om eHealth in de dagelijkse
praktijk te onderzoeken. Daarbij moet niet onderschat worden dat gelijkwaardige en
actieve participatie van alle partijen een uitdaging is, vooral als hier geen financiële
middelen voor zijn. Aanbevolen wordt om living labs kleiner en regionaal op te zetten.
Daarnaast wordt besproken dat er tijdens de ontwikkeling van eHealth in een vroeg
stadium een focus moet komen op de verwachte (kosten)effectiviteit van eHealth. Een
positieve uitkomst kan zorgaanbieders en zorgverzekeraars overtuigen om deel te
nemen aan eHealth projecten, zodat eHealth verder ontwikkeld kan worden in de
dagelijkse praktijk.
Het moge duidelijk zijn dat de implementatie en het gebruik van eHealth in de
eerstelijnszorg afhankelijk is van de inzet van verschillende partijen. Al deze partijen
werken samen binnen hun eigen perspectief en met hun eigen waarden, verwachtingen
en uitdagingen. Iedereen zal moeten samenwerken en heeft tijd en ondersteuning nodig
om de grootschalige implementatie van eHealth in de juiste richting te leiden.
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