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1. Samenvatting 

Door de decentralisaties1 vindt vanaf 2015 meer zorg en 

ondersteuning thuis plaats met een grotere verantwoorde-

lijkheid voor gemeenten. Digitale toepassingen zoals  

eHealth kunnen dit ondersteunen. Daarom is inzicht in de 

toepassing van (professionele en consumenten) eHealth in 

het gemeentelijk domein interessant. Er is echter geen 

landelijk zicht op hoeveel gemeenten zich in welke mate 

bezighouden met eHealth. Om hierover meer informatie te 

verkrijgen, is een beperkte verkenning in het kader van het 

RVZ-advies ‘Consumenten-eHealth2’ uitgevoerd.  

 

In deze verkenning zijn het gebruik en de verwachtingen 

van gemeenten en maatschappelijke organisaties inzake 

(professionele en consumenten) eHealth en andere digitale 

toepassingen op het terrein van preventie, ondersteuning 

en zorg onderzocht. Ten eerste is er met een beperkt aan-

tal landelijke organisaties op het terrein van (gemeentelijke) 

preventie, zorg en ondersteuning gesproken. Het beeld bij 

alle geïnterviewde partijen is dat gemeenten nog weinig 

aandacht voor eHealth hebben. De drie decentralisaties 

eisen alle aandacht op. Bij Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en KING (kwaliteitinstituut gemeen-

ten) zijn digitale toepassingen zoals eHealth nog geen the-

ma. Daarnaast is een enquête3 gehouden onder 39 gemeen-

ten die geïnteresseerd zijn in eHealth waarvan 15 gemeen-

ten de enquête hebben ingevuld. Hieruit blijkt dat ook 

deze gemeenten nauwelijks aandacht hiervoor hebben in 

hun beleid(sdocumenten). Ruim de helft van de gemeenten 

die de enquête hebben ingevuld, is in de praktijk wel op 

een of andere manier hiermee bezig. Als gemeenten be-

trokken zijn bij digitale toepassingen in preventie, onder-

steuning en zorg betreft het vooral het (tijdelijk) stimuleren 

                                                           
1 Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.  
2 Onder consumenten-eHealth verstaat de Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg (RVZ) direct op de markt zonder tussenkomst van zorg-
verleners aan de consument aangeboden informatie- en communicatie-
technologie die beoogt de gezondheid van gebruikers te ondersteunen of 
te verbeteren. Zorgverleners kunnen in dit verband zowel werkzaam zijn 
in welzijn, preventie, care en cure. 
3 Zorgende Stad Digitale Steden Agenda heeft in samenwerking met de 
RVZ eind 2014 een enquête gehouden over eHealth bij 39 gemeenten. 



RVZ eHealth in het gemeentelijk domein 4 
 

van initiatieven. Vooral digitale toepassingen die het in-

schakelen en ondersteunen van maatschappelijke steunsys-

temen (vrijwilligers, buren en mantelzorgers) vergemakke-

lijken zoals we.helpen.nl en buuv.net worden op dit mo-

ment gefinancierd door een beperkt aantal gemeenten.  

 

De VNG, de geënquêteerde gemeenten en de koepelorga-

nisaties zijn er overigens wel van overtuigd dat digitale 

toepassingen als eHealth de decentralisaties goed zouden 

kunnen ondersteunen. Voorkomen van eenzaamheid, het 

versterken van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers 

zoals mensen met psychiatrische problemen, digitale on-

dersteuning van mantelzorgers en matchen van vrijwilligers 

met hulpvragers worden in dit kader vaak genoemd. Met 

als aanname dat hiermee het beroep op de gemeentelijke 

ondersteuning wordt beperkt omdat de onderlinge hulp 

van burgers wordt bevorderd én als er professionele hulp 

nodig is dit efficiënter kan. Gemeenten worstelen met hun 

rol. Inzicht in de mogelijkheden en het rendement van 

eHealth kan hierbij helpen.  

 

Een belemmering voor gemeenten om te investeren in de 

ontwikkeling van eHealth is het feit dat gemeentegrenzen 

er niet toe doen. Gemeenten schromen om diensten te 

ontwikkelen of te financieren waarvan (burgers van) ande-

re gemeenten kunnen profiteren. Daarnaast vergt het ont-

wikkelen van digitale hulpmiddelen zoals eHealth grote 

investeringen die pas later opbrengst opleveren. En het 

meest effectief is het als dit sectoroverstijgend toepasbaar 

is dus zowel voor (gemeentelijke) welzijn- als (landelij-

ke)zorginstellingen bijvoorbeeld. Dit alles past niet in de 

bestaande financieringsystematiek van gemeenten. Daar-

naast is het van belang dat gemeenten samenwerking zoe-

ken met andere gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en 

welzijnaanbieders (GGZ) en private partijen. Dit komt nog 

maar sporadisch van de grond. Voor wat betreft consu-

menten-eHealth ziet de helft van de respondenten van de 

gemeentelijke enquête (7 gemeenten) wel kansen maar zien 

nauwelijks een rol voor henzelf weggelegd. Ze zien het 

vooral als een ondersteuning voor burgers in het verster-

ken van eigen regie en zelfredzaamheid.  
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Voor wat betreft de aanbieders in het gemeentelijk domein 
zien de koepelorganisaties MOgroep, Jeugdzorg Neder-
land, en GGD GHOR Nederland veel potentie in digitale 
toepassingen zoals eHealth. Jeugdzorg Nederland is - naast 
een afgeronde pilot in het kader van jeugdreclassering - 
verder zelf niet actief op dit thema. Sommige aanbieders 
van jeugdzorg zijn wel al bezig met digitale toepassingen 
voor contact met cliënten maar nog niet met eHealth als 
onderdeel van de hulpverlening. MOgroep heeft aantal 
jaren geleden ‘blended’ hulpverlening (mix van online 
toepassingen en persoonlijk contact met de hulpverlener) 
bij het maatschappelijk werk gestimuleerd. Hieruit is Coö-
peratie I-Kracht voortgekomen. Bij zowel GGD GHOR 
Nederland als de achterban (GGD-en en jeugdgezond-
heidszorg) is aandacht voor digitale toepassingen. GGD-en 
hebben de opdracht om de gezondheidssituatie van bur-
gers in gemeenten te monitoren. Ook op dit vlak ziet 
GGD GHOR Nederland mogelijkheden. Gezondheidsge-
gevens zouden via digitale systemen kunnen worden ver-
zameld. Digitale toepassingen maken ook het verbinden 
van hulpverlenende instellingen rondom een cliënt moge-
lijk. Alle partijen vinden dit vooral voor de wijkteams rele-
vant. Het koppelen van gegevens levert wel risico’s op 
voor de privacy van burgers. Vrijwel alle partijen geven aan 
dat er nauwelijks aandacht is voor nieuwe technologieën en 
ontwikkelingen zoals eHealth in de opleidingen van pro-
fessionals. Zorgen zijn er over de kwaliteit van (consumen-
ten)eHealth. Daarnaast is er zoveel op de markt voor zo-
wel burgers als professionals waardoor men soms door de 
bomen het bos niet meer kan zien. Ondersteuning bij de 
keuze van (effectieve) digitale hulpmiddelen is gewenst.4  
 
GGD GHOR Nederland ziet - op het preventieve vlak - 
mogelijkheden voor consumenten-eHealth op het vlak van 
zelfmanagement en leefstijl. Belemmering hierbij is het feit 
dat digitale toepassingen voor consumenten niet commu-
niceren met professionele digitale systemen. Ook de be-
trouwbaarheid van gegevens is een aandachtspunt.  
 
Verder kan de aandacht voor en kennis van innovaties 
zoals eHealth in besturen van hulpverlenende instellingen 

                                                           
4 Bijvoorbeeld de eHealth-koffer van het platform Geef Friesland. Zij 
maken op basis van een analyse van cliënten en medewerkers van de 
welzijnsinstelling een toegankelijk overzicht van bruikbare eHealth-
hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij de ondersteuning van 
cliënten. 
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groter. Technologische vernieuwingen en innovatie wor-
den vaak nog als iets frivools gezien. Tot nu toe wordt er 
ook nauwelijks echt geïnnoveerd door maatschappelijke 
organisaties. Het is met name de gebruikelijke manier van 
hulpverlening maar dan deels via de digitale weg. Aan-
dachtspunt is verder de toegankelijkheid van eHealth voor 
kwetsbare burgers. Alle partijen hebben behoefte aan goe-
de voorbeelden. 
 
Concluderend staat het gebruik van eHealth en andere 
digitale toepassingen op het terrein van preventie, onder-
steuning en zorg bij gemeenten en maatschappelijke orga-
nisaties nog in de kinderschoenen. De partijen hebben wel 
hoge verwachtingen van de toepassingsmogelijkheden. Er 
is op korte termijn vooral behoefte aan kennisoverdracht 
en -ontwikkeling en landelijke afstemming en ondersteu-
ning. Het gaat dan meer specifiek om het informeren van 
gemeenten en maatschappelijke organisaties over de moge-
lijkheden van digitale toepassingen zoals eHealth voor de 
decentralisaties, het verspreiden van goede voorbeelden en 
het stimuleren van experimenten en onderzoek.  
 
Deze verkenning is beperkt van aard maar brengt een 
aantal interessante aandachtspunten naar voren die zich 
lenen voor een nadere analyse. Het is daarom aan te beve-
len om het onderwerp ‘eHealth in het gemeentelijk do-
mein’ in de toekomst meer diepgaander te onderzoeken. 
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2. Inleiding 

In het kader van het Raad van Volkgezondheid en Zorg 
(RVZ) advies over ‘Consumenten-eHealth’ wordt in deze 
verkenning gekeken naar de rol van gemeenten en van 
maatschappelijke organisaties die actief zijn in het gemeen-
telijk domein bij het gebruik van eHealth. De definitie van 
eHealth is “eHealth is het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën, met name internettechnologie 
om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 
verbeteren” (RVZ, 2002; Krijgsman, 2013). Onder consu-
menten-eHealth verstaat de Raad direct op de markt zon-
der tussenkomst van zorgverleners5 aan de consument 
aangeboden informatie- en communicatietechnologie die 
beoogt de gezondheid van gebruikers te ondersteunen of 
te verbeteren. 
Het gaat om onder meer om zogeheten lifestyle gadgets 
(bijvoorbeeld digitale stappentellers) en apps voor de 
smartphone. Maar ook het Persoonlijk Gezondheid Dos-
sier (PGD) hoort bij deze ontwikkeling.  
De huidige eHealth-toepassingen zijn nu al interessant 
voor gemeenten en hun maatschappelijke organisaties maar 
de ontwikkelingen gaan snel. In de toekomst gaat het mo-
gelijk ook om smartphone add-ons en toepassingen als 
slimme contactlenzen en chipmedicatie. Ook deze nieuwe 
ontwikkelingen kunnen van grote betekenis zijn voor pre-
ventie, zorg en ondersteuning in het gemeentelijk domein. 
 
De decentralisaties (Participatiewet, Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en Jeugdwet) geven gemeenten vanaf 
2015 de verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoe-
ring van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp met 
als uitgangspunten zelfredzaamheid, participatie en voor 
elkaar zorgen. Daarnaast geeft de Wet Publieke Gezond-
heid gemeenten de verantwoordelijkheid voor het lokaal 
(preventief) gezondheidsbeleid met speciale taken op het 
terrein van jeugd- en ouderengezondheidszorg. Deze wet-
ten geven gemeenten ook de opdracht om innovatieve 
arrangementen en maatwerk te stimuleren. Vanaf 2016 
wordt structureel 200 miljoen euro extra aan het budget 
voor de Wmo 2015 toegevoegd zodat gemeenten dergelijke 
vernieuwende ondersteuningsarrangementen kunnen ont-

                                                           
5 Zorgverleners kunnen in dit verband zowel werkzaam zijn in  welzijn, 
preventie, care en cure 
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wikkelen op het snijvlak van maatschappelijke ondersteu-
ning, welzijn, werk en inkomen, wonen, jeugdzorg en on-
derwijs, met slimme verbindingen tussen formele en in-
formele zorg. Tevens wordt verwacht dat gemeenten meer 
zullen investeren in preventie en lichtere vormen van zorg 
en ondersteuning. De bedoeling is dat hiermee de zelfred-
zaamheid van burgers wordt bevorderd en waar mogelijk 
de inzet van zware en dure ondersteuningsvormen wordt 
voorkomen. Verder wordt van gemeenten verwacht dat zij 
het sociale en het medische domein beter met elkaar ver-
binden. De wijkverpleegkundige speelt hierin een belang-
rijke rol.  
 
Technologische ontwikkelingen zoals eHealth kunnen 
helpen bij de maatschappelijke opgave van gemeenten die 
uit deze wetten voortkomen. Deze biedt namelijk veel 
tools en mogelijkheden voor behoud en bevordering van 
zelfredzaamheid, zelfmanagement en zelfregie, gezonde 
leefstijl (preventie) en andere gezondheidsvaardigheden.  
 
Door de veranderingen in de zorg in de komende jaren 
zullen gemeenten naar verwachting een steeds belangrijke-
re speler in het zorgveld worden. Zorg, ondersteuning en 
gezondheid zullen steeds meer raakvlakken krijgen met het 
gemeentelijk domein. Steeds meer zorg zal thuis worden 
geleverd, mensen met een beperking en/of chronische 
ziekte zullen steeds langer maatschappelijk actief zijn en 
meer en meer zullen gezondheids- , zorg- en ondersteu-
ningsvragen buiten de zorg worden opgelost. In de brief 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg 
(VWS) over eHealth en zorgverbetering (juli 2014)6 wordt 
geconstateerd dat zorgverzekeraars en gemeenten een 
cruciale rol vervullen binnen het zorgstelsel om innovaties 
die een verbetering zijn op het terrein van gezondheids-
zorg en ondersteuning te versnellen. 

  
Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de rol 
van gemeenten bij het gebruik van digitale toepassingen in 
preventie, ondersteuning en zorg en in het bijzonder bij 
het gebruik van professionele en consumenten-eHealth. 
Een belangrijk deel van uitvoering van de bovengenoemde 
wetten ligt in handen van maatschappelijke organisaties die 

                                                           
6
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-
zorgverbetering.html  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering.html


RVZ eHealth in het gemeentelijk domein 9 
 

hiervoor door gemeenten worden gefinancierd. Daarom is 
het ook relevant om te weten hoe deze organisaties om-
gaan met professionele en consumenten-eHealth en welke 
rol gemeenten hierbij vervullen. 
 
Kernvraag en aanpak 
De kernvraag van deze deelstudie is: wat zijn het gebruik 
en de verwachtingen van gemeenten en maatschappelijke 
organisaties inzake eHealth en andere digitale toepassingen 
op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg?  
Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn de volgende 
acties ondernomen: 
- Er is een enquête uitgezet onder 39 gemeenten die zijn 

aangesloten bij de Zorgende Stad, Digitale Steden 
Agenda (DSA). 

- Gesprekken met Innovatiecentrum E-hulp (kennis- en 

adviescentrum voor online hulpverlening) en Movisie 

(kenniscentrum sociale vraagstukken: programma so-

ciale technologie). 

- Gesprekken met relevante koepelorganisaties te weten 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MOgroep 

(Landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maat-

schappelijke Dienstverlening), Jeugdzorg Nederland 

(Landelijke brancheorganisatie voor jeugdhulp en Ge-

certificeerde Instellingen die vallen onder de Jeugdwet) 

en GGD GHOR Nederland (Landelijke brancheorgani-

satie voor alle Gemeentelijke of Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdiensten (GGD) en voor alle Geneeskun-

dige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)). 

Deze achtergrondstudie is gebaseerd op een beperkt on-

derzoek en heeft daarom het karakter van een verkenning.  
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3. Uitkomsten enquête onder gemeenten  

Introductie 
De Zorgende Stad DSA7, heeft in samenwerking met de 
RVZ eind 2014 een enquête gehouden over eHealth bij 39 
gemeenten. Vijftien gemeenten hebben de vragenlijst inge-
vuld. Dit is een mix van grotere en kleinere gemeenten8. 
Deze gemeenten komen uit het bestand van Zorgende Stad 
DSA en hebben interesse in eHealth. Daarmee zijn de 
bevindingen positief gekleurd. De gemeenten hebben bij 
het invullen het begrip eHealth breed opgevat. De reacties 
gaan in op allerlei vormen van digitale toepassingen in 
hulp- en dienstverlening op gemeentelijk niveau. 
 
Doel van de enquête is om inzicht te krijgen in (be-
leids)aandacht voor en verwachtingen van gemeenten in-
zake eHealth en andere digitale toepassingen op het terrein 
van preventie, ondersteuning en zorg. De uitkomsten van 
deze enquête worden gebruikt voor deze verkenning en 
voor de activiteiten van de Zorgende Stad DSA in 2015.  
 
Deze paragraaf bevat een samenvatting van de resultaten 
van de enquête met als belangrijkste thema’s: de aandacht 
die er is voor eHealth binnen gemeenten en de samenwer-
king van gemeenten met reguliere professionele zorg- en 
welzijnssector en met ICT-ontwikkelaars en -bedrijven. 
Ook kansen, risico’s en financiering van eHealth komen 
aan bod. In januari 2015 is het rapport ‘eHealth en ge-
meenten’ van Zorgende Stad DSA gepubliceerd9.  
 
Aandacht voor eHealth in gemeentelijk beleid 
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten nauwe-
lijks systematisch aandacht voor eHealth hebben in hun 
beleid(sdocumenten). Tien van de vijftien gemeenten ge-
ven aan geen of nauwelijks ervaring te hebben met finan-
ciering van eHealth vanuit de gemeente. Eén gemeente 
heeft in de inkoopvoorwaarden voor zorg- en welzijn aan-

                                                           

7 Daniëlle Branje, Hans Haveman en Yvonne Sprick 

8 Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Delft, Enschede, Geldrop-Mierlo, 
Helmond, Hengelo, Maastricht, Rhenen, Rijssen-Holten, Schijndel, 
Smallingerland, Tilburg en Almere. 
9 zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/ehealth-gemeenten/ 

http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/ehealth-gemeenten/
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bieders innovatie (domotica en ICT) expliciet opgenomen 
Toch zijn de vijftien gemeenten bijna allemaal op een of 
ander manier betrokken bij digitale toepassingen in pre-
ventie, ondersteuning en zorg. Het betreft vooral het (tij-
delijk) stimuleren van initiatieven. Zo start Delft in 2015 
samen met de TU Delft, Haagse Hogeschool, Ziggo, GGD 
Haaglanden en een aantal zorginstellingen de Delft eHeal-
th Academie Delta en ondersteunt Alkmaar een innovatie-
platform Slimmere Zorg. 
 
Digitale informatie over zorg en welzijn (sociale kaart en 
online vraaggeleiding) is de populairste eHealth toepassing. 
Alle 15 gemeenten zijn hiermee bezig. Daarnaast worden 
vooral digitale toepassingen die het inschakelen van maat-
schappelijke hulpsystemen vergemakkelijken (online 
marktplaats, logboek voor mantelzorgers enzovoorts) op 
dit moment gefinancierd door gemeenten. Maar ook pre-
ventie (lifestyle gadgets), eHealth-diensten om zelfred-
zaamheid te bevorderen en zorg op afstand (zoals beeld-
bellen) worden door een aantal gemeenten financieel on-
dersteund. 
 
Rol van gemeenten 
Gemeenten zien voor zichzelf vooral een stimulerende 
en/of faciliterende rol weggelegd bij initiatieven die door 
andere partijen worden ontwikkeld. Geen van de gemeen-
ten heeft een regisserende (sturende) rol op het oog. Zes 
van de vijftien gemeenten geven aan niet, bijna niet of nog 
niet samen te werken met reguliere zorg- en welzijnssector 
op het gebied van eHealth. Negen gemeenten werken wel 
samen met welzijn- en zorgpartijen. Dit betreft onder meer 
een samenwerking met een zorgverzekeraar (Tilburg) en 
lokale of regionale samenwerkingsverbanden met zorg- en 
welzijnsinstellingen (waaronder thuiszorginstellingen, Re-
gionale GGD en een ziekenhuis). 
 
Zes gemeenten geven aan niet of niet structureel samen te 
werken met ICT-ontwikkelaars en bedrijven die eHealth 
oplossingen aan burgers bieden. Negen gemeenten werken 
wel samen. Amersfoort bijvoorbeeld verkent met het Co-
Lab diensteninnovatie de mogelijkheden van digitale wijk-
diensten en hoe mantelzorgers door middel van ICT-
toepassingen ondersteund kunnen worden en hoe een-
zaamheid verminderd kan worden. Andere samenwerking-
partners die worden genoemd zijn Zorgvoorelkaar, Uw 
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Compaan, Smart Homes, Cubigo, Mextall, Medicinfo, Do 
Something Different en WeHelpen van VitaValley.  
 
De gemeenten zijn gevraagd naar hun visie op de ontwik-
keling van consumenten- eHealth en welke rol de gemeen-
te hierbij zou kunnen spelen. Zeven gemeenten vinden het 
een goede ontwikkeling omdat het ondersteunend kan zijn 
voor gemeentelijk beleid op het terrein van preventie en 
ondersteuning, maar zien voor zichzelf geen actieve rol 
weggelegd hooguit in de voorlichtende sfeer. Men wil zich 
niet verbinden aan één leverancier. Gemeente Delft geeft 
aan dat in de explosie van nieuwe eHealth-toepassingen 
het goed is om het kaft van het koren te scheiden. Delft 
eHealth Academie (www.ehealthacademy.nl) wil daarom 
bijvoorbeeld de beste app’s selecteren voor mensen met 
dementie en deze aanbieden aan de inwoners maar ook aan 
zorgaanbieders. 
 
Kansen en risico’s voor gemeenten 
Alle gemeenten geven aan dat digitale toepassingen zoals 
eHealth de decentralisaties goed zouden kunnen onder-
steunen. Het voorkomen van eenzaamheid, het versterken 
van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers zoals mensen 
met psychiatrische problemen, digitale ondersteuning van 
mantelzorgers en het matchen van vrijwilligers met hulp-
vragers worden in dit kader vaak genoemd. Met als aanna-
me dat hiermee het beroep op de gemeentelijke ondersteu-
ning wordt beperkt omdat de onderlinge hulp van burgers 
wordt bevorderd én als er professionele hulp nodig is, dit 
efficiënter kan. Alle gemeenten zien dus grote kansen voor 
eHealth in relatie tot de decentralisaties. De risico’s die 
door negen gemeenten worden genoemd zijn onder meer 
dat eHealth niet voor iedereen toegankelijk is waardoor 
groepen kwetsbare burgers buiten de boot dreigen te val-
len. Daarnaast worden risico’s genoemd als problemen 
rond privacy, conservatieve houding van partijen, bezuini-
gingen en onvoldoende samenwerking. 
 
Conclusies 
De onderzochte gemeenten hebben nog weinig structurele 
aandacht voor eHealth in het beleid. Zij geven een brede 
invulling aan het begrip eHealth te weten alle digitale toe-
passingen op het terrein van preventie, welzijn en zorg. De 
meerderheid van deze gemeenten is op de een of andere 
manier wel betrokken bij eHealth-initiatieven. Gemeenten 
spelen vooral een stimulerende en faciliterende rol. Slechts 

http://www.ehealthacademy.nl/
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een enkele gemeente draagt (tijdelijk) financieel bij of trekt 
een eHealth-project. Bijna alle gemeenten zijn betrokken 
bij toepassingen voor informele zorg en samenredzaam-
heid (online marktplaats, agenda en logboek). Meer dan de 
helft heeft domotica, preventie (zoals lifestyle gadgets) en 
zorg op afstand (bijvoorbeeld beeldbellen en medische 
apps) op hun agenda staan en ondernemen op dat vlak 
concrete activiteiten. De samenwerking op het terrein van 
eHealth varieert. Zes gemeenten werken op dit terrein 
(nog) niet samen met partners uit de zorg- en welzijnsector 
en ICT-bedrijven. Negen gemeenten werken wel samen. In 
één geval is dit met één partij. In de andere gevallen wor-
den er (lokaal en/of regionaal) met meerdere partijen op 
het terrein van welzijn en zorg samengewerkt. 
 
Voor wat betreft consumenten-eHealth is ongeveer de 
helft van de gemeenten afwachtend. De andere helft ziet 
kansen. Deze gemeenten beperken zich - waar nodig - 
voornamelijk tot een faciliterende rol. Eén gemeente ziet 
een rol om de veelheid van toepassingen te clusteren en 
toegankelijk te maken.  
Alle gemeenten zien grote kansen voor eHealth vooral in 
relatie tot de drie decentralisaties. Risico’s liggen vooral op 
het vlak van privacy en onvoldoende bereik van kwetsbare 
groepen. 
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4. Uitkomst gesprekken veldpartijen 

Er is met een beperkt aantal landelijke organisaties gespro-
ken, te weten de VNG, Jeugdzorg Nederland, MOgroep, 
GGD GHOR Nederland, Innovatiecentrum E-hulp en 
Movisie. In de gesprekken is gevraagd naar de aandacht 
voor eHealth in de eigen organisatie en bij de achterban, of 
eHealth een thema is in de contacten met gemeenten en 
welke kansen en risico’s ze zien. In de gesprekken wordt 
eHealth (net zoals bij de gemeenten) breed opgevat name-
lijk alle digitale toepassingen in het lokale veld van preven-
tie, zorg, welzijn en ondersteuning.  

De meeste organisaties geven aan dat zij slechts beperkt 
zicht hebben op alle initiatieven op het terrein van eHealth 
bij hun achterban. Het beeld bij alle partijen is dat gemeen-
ten weinig aandacht hebben voor de mogelijkheden van 
eHealth. De drie decentralisaties eisen bij gemeenten alle 
aandacht waardoor er nog weinig ruimte is om zich bezig 
te houden met nieuwe ontwikkelingen zoals eHealth. Dit 
geldt trouwens ook voor een deel van de koepels zelf. 
Vooral Jeugdzorg Nederland en de VNG gaven eind 2014 
aan dat alle energie wordt gestoken in voorbereiding van 
de decentralisaties waardoor ze zich niet of beperkt kun-
nen verdiepen in innovatieve ontwikkelingen. Bij de VNG 
en bij KING (kwaliteitinstituut gemeenten) zijn digitale 
toepassingen zoals eHealth nog geen thema. De VNG 
heeft geen landelijk zicht op de stand van zaken rond eHe-
alth bij gemeenten. Volgens de VNG is dit ook primair een 
zaak van aanbieders. eHealth is ook iets waarmee wijk-
teams aan de slag kunnen gaan. De VNG ziet veel kansen 
vooral voor zorg van mensen met een psychiatrische ach-
tergrond die thuis wonen. Gemeenten worstelen met de 
vraag hoe ervoor te zorgen dat mensen steunsystemen om 
zich heen hebben zodat zij voor de dagelijkse dingen geen 
beroep hoeven te doen op professionele ondersteuning. 
Eenzaamheid is bijvoorbeeld zo’n vraagstuk dat volgens de 
VNG eigenlijk zonder inzet van het professionele circuit 
opgelost zou moeten kunnen worden. Een risico is dat 
ouderen (80+) in de toekomst de toenemende digitalisering 
niet kunnen bijhouden. De VNG geeft tot slot aan dat bij 
de toepassing van eHealth in zorg en ondersteuning ge-
meenten vooral willen weten; hoe ervaren mensen het, 
heeft het effect, wat is het rendement en zijn de toepassin-
gen geëvalueerd? 
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De aanbieders in het gemeentelijk domein te weten de 
koepelorganisaties MOgroep, Jeugdzorg Nederland en 
GGD GHOR Nederland zien veel potentie in digitale 
toepassingen zoals eHealth. Jeugdzorg Nederland heeft 
een pilot uitgevoerd in het kader van de begeleiding van 
jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel waarbij 
sprake was van het gebruik van sociale media (whats app 
en facebook) als aanvulling op het reguliere contact tussen 
begeleider en jongere. Jeugdzorg Nederland is verder zelf 
nog niet actief op het terrein van eHealth. Sommige aan-
bieders van jeugdzorg zijn wel al bezig met digitale toepas-
singen voor contact met cliënten maar nog niet met eHeal-
th als onderdeel van de hulpverlening. In zorgopleidingen 
is hiervoor ook nog weinig aandacht. Jeugdzorg Nederland 
vindt het belangrijk dat cliëntenorganisaties worden be-
trokken bij ontwikkelingen rond eHealth. Inzet van eHeal-
th bij de pleegzorg wordt als mogelijkheid genoemd. 
Pleegouders krijgen uiteraard ondersteuning bij de pleeg-
zorg maar de focus ligt daar vooral op de pedagogische 
ondersteuning. Daar zou een kans liggen. Daarnaast ziet 
Jeugdzorg Nederland net zoals de VNG het bij uitstek iets 
wat de wijkteams zouden kunnen oppakken. Tot slot gaat 
Jeugdzorg Nederland wel in het loop van het jaar aan de 
slag met een nieuw ICT-systeem voor de Gecertificeerde 
Instellingen om te kijken of er mogelijkheden zijn om de 
cliënt zijn eigen dossier te laten beheren.  
 
MOgroep heeft aantal jaren geleden ‘blended’ hulpverle-
ning (mix van online toepassingen en persoonlijk contact 
met de hulpverlener) bij het maatschappelijk werk gestimu-
leerd. Vijf welzijnsinstellingen hebben in 2013 de Coöpera-
tie I-Kracht opgericht. Deze coöperatie ondersteunt haar 
leden (inmiddels vijftien organisaties) met het aanbieden 
van ‘blended’ hulp aan haar cliënten. Hiertoe hebben zij 
een eigen online hulp omgeving ontwikkeld. Deze omge-
ving stimuleert burgers om zoveel als mogelijk eigen regie 
te voeren bij hun ondersteuningsvraag. De omgeving heeft 
onder meer een chatfunctie en is voorzien van zelfhulp-
mogelijkheden, zoals online trainingen. De innovatie van I-
Kracht zit vooral in het ontwikkelen van bruikbare digitale 
hulpmiddelen vanuit de visie dat de burger geactiveerd 
wordt eigen regie voeren en dat hij/zij zelf de beheerder is 
van zijn/haar eigen dossier.  
Volgens de MOgroep zijn gemeenten vooral geïnteresseerd 
in innovaties die helpen bij de inzet van vrijwilligers ten 
dienste van de ondersteuning van burgers. Een groeiend 



RVZ eHealth in het gemeentelijk domein 16 
 

aantal gemeenten sluit zich aan bij digitale systemen die 
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk aan elkaar koppelen 
zoals zorgvoorelkaar.nl, WeHelpen.nl (hierbij is de MO-
groep aangesloten) en Buuv.net. Op andere terreinen zijn 
gemeenten volgens de MOgroep niet zo actief en laten zij 
het initiatief over aan de instellingen. Complicerende factor 
voor gemeenten is dat digitale hulp vaak anoniem is en 
toegankelijk voor iedereen waardoor de hulpvraag niet te 
relateren is aan één specifieke gemeente. Daardoor is het 
lastig om de kosten van anonieme hulp te verdelen over de 
verantwoordelijke gemeenten. 
 
Tot slot signaleert de MOgroep dat er nauwelijks aandacht 
is voor nieuwe technologische ontwikkelingen zoals eHeal-
th in opleidingen in de welzijnssector. Ook op dit terrein 
hebben de I-Kracht uitvoeringsorganisaties hun handen 
ineen geslagen, wat heeft geresulteerd in een Blended Soci-
al Work module voor HBO studenten. Deze is reeds ope-
rationeel bij Hogeschool Inholland. 

Bij zowel GGD GHOR Nederland als de achterban 
(GGD-en en jeugdgezondheidszorg) is aandacht voor 
digitale toepassingen. Voorbeelden zijn app’s in kader van 
stoppen met roken en Gezonde School, inzet sociale me-
dia, gezondheidbattle waar vier hogescholen en universitei-
ten strijden om het beste idee voor de publieke gezondheid 
2025 en onderzoek naar een gezondheidsgame. De variatie 
is groot maar het doel van deze initiatieven is vrijwel altijd 
tweeledig. Ten eerste mensen tools in handen geven om 
zelf gezondheidskennis en -vaardigheden te verkrijgen. 
Ten tweede om data (onder meer via zelfrapportage) te 
verzamelen voor vroegsignalering van problemen en voor 
het verbeteren van leefstijl. GGD GHOR Nederland volgt 
de technologische ontwikkelingen en is bezig met het op-
zetten van een kenniscentrum waar ook aandacht komt 
voor eHealth. Samenwerkingspartners rond eHealth zijn 
onder meer gezondheidsfondsen, RIVM en de private 
sector.  
 
GGD-en hebben de opdracht om de gezondheidssituatie 
van burgers in gemeenten te monitoren. Ook op dit vlak 
ziet GGD GHOR Nederland mogelijkheden. Gezond-
heidsgegevens zouden via digitale systemen kunnen wor-
den verzameld. GGD GHOR Nederland ziet - vooral op 
het preventieve vlak - mogelijkheden voor consumenten-
eHealth. Door zelftests kunnen mensen op maat worden 
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ondersteund en geactiveerd. Risico is dat zelftests schijn-
zekerheid kunnen geven of (expres) niet goed worden 
gebruikt waardoor de uitkomsten onbetrouwbaar zijn. Het 
is ook nog zoeken naar een nieuw evenwicht tussen wat de 
professional doet en waar de professional alleen faciliteert. 
Andere belemmering is het feit dat digitale toepassingen 
voor consumenten niet communiceren met professionele 
digitale systemen. Verder lijkt eHealth goed bereikbaar 
voor laaggeletterden als er gebruik wordt gemaakt van 
eenvoudige taal en veel (simpele) illustraties10. Ook ‘peer’ 
ondersteuning werkt goed bij deze groep. Alertheid moet 
er echter blijven voor groepen waarvoor digitale systemen 
minder toegankelijk zijn. GGD GHOR Nederland geeft 
aan dat er grote investeringen nodig zijn om nieuwe tech-
nologieën zoals eHealth breed toepasbaar te maken. De 
financiële prikkels binnen de publieke gezondheid zijn niet 
goed voor innovatie. Meer geld steken in preventie levert 
pas op langere termijn een besparing op terwijl het financi-
ele systeem van gemeenten gericht is op de kortere termijn 
(jaarlijkse begroting). GGD GHOR Nederland pleit daar-
om voor een landelijk investeringsprogramma. 
 

Het Innovatiecentrum E-hulp constateert dat gemeenten 

en de VNG nog weinig aandacht hebben voor eHealth. Ze 

hebben het nog veel te druk met de transities. Terwijl juist 

de inzet van eHealth hierbij zeer behulpzaam zou kunnen 

zijn. Maatschappelijke (hulp)organisaties die actief zijn in 

het gemeentelijk domein hebben al iets meer aandacht 

voor eHealth. Een aantal welzijnsinstellingen zijn bezig 

met e-hulp (klikvoorhulp.nl). Dit is volgens het innovatie-

centrum E-hulp nog niet echt vernieuwend. Het is in feite 

traditionele hulp (deels) via de digitale weg. eHealth-

initiatieven staan nu nog te vaak naast de reguliere zorg en 

welzijn. Substantiële verbetering van de zelfredzaamheid 

en ook kostenverlaging zijn pas mogelijk als eHealth-

toepassingen geen kopie zijn van de spreekkamer maar 

echte innovaties, en vervolgens ook breed worden uitge-

rold. Verder moet ook de cliënt veel meer centraal komen 

te staan. Vaak lijkt bij het toepassen van eHealth het orga-

nisatie- en gemeente-perspectief dominant te zijn in plaats 

die van de cliënt/burger.  

 

                                                           
10 Zie ook de achtergrondstudie Gebruik van eHealth bij zelfmanage-
ment. Verschillen die het verschil uitmaken van Ayeh Zarrinkhameh 
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Volgens het innovatiecentrum is Sense (centrum voor 

seksuele gezondheid en soa-onderzoek) een voorbeeld van 

een succesvolle toepassing van ehulp. Het bereik is groot. 

Er worden vooral mensen bereikt die anders geen hulp 

krijgen omdat ze niet naar de huisarts gaan met vragen 

rond seks, onbedoelde zwangerschap, soa enzovoorts. Bij 

Sense is het adagium; eHealth tenzij…  Voor wat betreft 

de belemmeringen is feit dat consumenten-eHealth en 

eHealth in de zorg niet met elkaar communiceren lastig 

voor een effectieve inzet van consumenten-eHealth. 

Verder vraagt een brede inzet van eHealth een flinke in-
vestering vooraf omdat de ontwikkel- en implementatie-
kosten hoog zijn. Voor gemeenten en maatschappelijke 
organisaties vormt dit een obstakel. Daarbij houdt hetgeen 
wat ontwikkeld wordt niet op bij de gemeentegrenzen. Het 
is toegankelijk voor mensen uit het hele land (en daarbui-
ten). Het is mogelijk om te achterhalen uit welke gemeente 
burgers komen die er een beroep op doen op een eHealth-
voorziening (en die gemeente dan ook te laten meebeta-
len). Bijvoorbeeld door postcodes te vragen maar dat is 
niet waterdicht. Gemeenten zijn mogelijk bang dat zij 
zaken ontwikkelen waarvan vooral andere gemeenten gaan 
profiteren. Regie is nodig om op termijn een landelijk een 
aanbod te ontwikkelen waar alle gemeenten baat bij heb-
ben. Een voorbeeld is de anonieme hulp op afstand. Ge-
meenten zijn, in het kader van de Wmo, vanaf januari 2015 
verplicht om anonieme hulp op afstand aan te bieden aan 
haar inwoners. De VNG is namens de meeste gemeenten in 
2014 een landelijke aanbestedingsprocedure gestart voor de 
anonieme hulp op afstand. In 2015 en 2016 voert Sensoor 
deze anonieme hulp voor bijna alle gemeenten uit. Om dit te 
financieren, doet VNG een uitname uit het Gemeentefonds.  
 
Het gaat vaak ook niet alleen over hulp die over gemeente-
grenzen heen gaat maar ook financieringsschotten over-
stijgt (gemeenten, zorgverzekeraars enzovoorts) waardoor 
partijen naar elkaar blijven kijken voor de financiering. 
Aan de ene kant is het lastig om initiatieven structureel 
gefinancierd te krijgen. Aan de andere kant wordt veel geld 
verspild omdat elke gemeente of organisatie zelf het wiel 
gaat uitvinden. Het Innovatiecentrum E-hulp wijst op de 
wildgroei aan allerlei wijkwebsites. Ook wordt er niet gelet 
op de kwaliteit van het aanbod van (consumenten)eHealth. 
Een andere belemmering is dat het verandervermogen van 
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maatschappelijke organisaties vaak laag is. In besturen en 
management van welzijnsinstellingen zit nauwelijks kennis 
van innovatie of eHealth. Er is te weinig lef of durf om 
nieuwe innovatieve werkwijzen uit te proberen. Complice-
rende factor is dat in zorg en welzijn de gebruiker niet de 
betaler is. Dat prikkelt innovatie ook niet.  
 
Tot slot verwijst het Innovatiecentrum E-hulp naar het 
document ‘implementatie en opschaling eHealth: van mas-
terclass naar masterplan van GGZ Nederland’ (oktober 
2014). Dit rapport heeft GGZ Nederland met ondersteu-
ning van het Innovatiecentrum E-hulp opgesteld en bevat 
adviezen en oplossingsrichtingen om eHealth binnen de 
GGZ breed te implementeren. De aanbevelingen richten 
zich op drie clusters te weten: 
- kennis en kwaliteitsontwikkeling (betreft onder andere 

aandacht voor eHealth in opleidingen en kwaliteitstan-
daarden en voor het ontsluiten van informatie),  

- systeem en infrastructuur (onder andere investeer in 
ICT-voorzieningen en onderzoek financieringsmoge-
lijkheden zoals ‘shared savings’) 

- innovatie en samenwerking (onder andere ontwerp en 
implementeer eHealth vanuit perspectief van de cliënt 
en investeer in proeftuinen). 

Met deze aanbevelingen kunnen gemeenten en organisaties 

die in het lokale domein actief zijn op preventie, zorg en 

ondersteuning ook hun voordeel doen. 

 
Movisie beaamt ook dat nog niet veel gemeenten bezig zijn 
met eHealth. Wel steken steeds meer organisaties in het 
sociale domein hun licht op. Het bewustzijn groeit, er zijn 
veel initiatieven maar de vraag is op welke manier de initia-
tieven doorzetten en beklijven. Welke initiatieven overle-
ven wel en welke niet en waarom. Vraag is ook of er vol-
doende aanjagers zijn. Gemeenten en de zorg- en welzijn-
sector hebben behoefte aan goede voorbeelden. De inzet 
van Movisie is om praktische kennis te verspreiden, prak-
tijkvoorbeelden uit te venten (dat staat overigens nu nog in 
kinderschoenen) en om overleggen en bijeenkomsten te 
faciliteren. 
 

Reden voor deze inzet is dat het sociaal domein in staat 

moet worden gesteld om zich te informeren over de actue-

le ontwikkelingen op dit terrein én omdat eHealth het werk 
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effectiever kan maken. Hierbij is het onder meer van be-

lang om aandacht te besteden aan de rol van de informele 

zorgverleners en het sociaal netwerk in relatie tot de for-

mele zorg. Als mensen langer thuis wonen dan zijn techno-

logische innovaties die zich beperken tot het contact tus-

sen cliënt en hulpverlener alleen onvoldoende.  

 

Movisie merkt verder op dat bij de bestuurders van de 

organisaties de prioriteiten soms anders liggen. Technolo-

gische ontwikkelingen worden vaak toch nog beschouwd 

als iets frivools. Op dit moment slokken de decentralisaties 

alle energie op. Movisie ziet voordelen voor de cliënt (is 

efficiënter), de professional - cliëntrelatie (cliënt krijgt 

meer zeggenschap over gegevens en hulpproces) en voor 

de professional (efficiënter, makkelijker informatie uitwis-

selen). Vooral wijkteams zouden hun voordeel kunnen 

doen met eHealth. Risico’s betreffen vooral de privacy en 

inefficiënte uitvraag en opslag van gegevens (het risico dat 

bij multiprobleemgezin telkens dezelfde gegevens worden 

gevraagd en opgeslagen). Een ander risico is dat er onvol-

doende ketensamenwerking is. Alle (medewerkers van) 

organisaties of samenwerkingsverbanden in de keten moe-

ten meedoen anders werkt het niet.  

Volgens Movisie is er ook onderzoek naar rendement 

nodig. We nemen aan dat het efficiënter is en dat het dus 

naast tijd ook geld bespaard maar daar zijn geen onder-

zoeksgegevens over. Voor gemeenten, de sector (welzijns-

organisaties en sociaal ondernemers) en burgers is dit in-

zicht nodig. Hiermee kan ook duidelijk worden welke rol 

gemeenten en sectoren kunnen spelen (dat is nu onduide-

lijk). Gemeenten zouden bijvoorbeeld op organisatorisch 

en facilitair vlak een bijdrage kunnen leveren. Bovendien 

kan deze gemeentelijke rol bij eHealth ook betrekking 

hebben op het delen van (big) data en het bevorderen van 

samenwerking tussen verschillende organisaties om zo op 

een efficiënte manier het gewenste doel (een gezonde sa-

menleving waarin mensen een gezonde leefstijl hebben en 

zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, voor elkaar zorgen en 

maatschappelijk participeren) te bereiken.  

 

In de achtergrondstudie ‘Adoptie van professionele eHeal-

th’ van Bert van Raalte wordt meer diepgaand ingegaan op 

het gebruik van professionele eHealth door burgers en 
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zorgverleners en de wijze waarop dit kan worden gestimu-

leerd. 

 

Conclusies 

Alle partijen zijn er van overtuigd dat digitale toepassingen 

zoals eHealth de decentralisaties goed kunnen ondersteu-

nen. Met als aanname dat hiermee het beroep op de ge-

meentelijke ondersteuning wordt beperkt omdat de onder-

linge hulp van burgers wordt bevorderd én als er professi-

onele hulp nodig is dit efficiënter kan. Er is echter weinig 

bewijs dat deze aanname onderbouwt. Inzicht in de effec-

ten en mogelijkheden van eHealth in het gemeentelijke 

domein is gewenst. Een belemmering voor gemeenten om 

te investeren in eHealth is het feit dat gemeentegrenzen en 

financieringsschotten er niet toe doen. Gemeenten staan 

volgens de geïnterviewde partijen daarom staan niet te 

trappelen om diensten te financieren waarvan (burgers 

van) andere gemeenten kunnen profiteren. Daarnaast vergt 

het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen zoals eHealth 

grote investeringen van gemeenten of maatschappelijke 

organisaties die pas later opbrengst opleveren. En het 

meest effectief is het als dit sectoroverstijgend toepasbaar 

is dus zowel voor (gemeentelijke) welzijn als (landelij-

ke)zorginstellingen bijvoorbeeld. Dit alles past niet in de 

bestaande financieringsystematiek van gemeenten.  

 
Vrijwel alle partijen geven aan dat er nauwelijks aandacht is 
voor nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals eHeal-
th in de opleidingen van professionals. Ook de aandacht in 
besturen van hulpverlenende instellingen kan beter. Som-
migen hebben zorgen over de kwaliteit van (consumenten) 
eHealth. Er is veel op de markt voor zowel burgers als 
professionals waardoor soms door de bomen het bos niet 
meer kan worden gezien. Partijen hebben behoefte aan 
goede voorbeelden. Digitale toepassingen maken het ver-
zamelen van relevante data en ook het verbinden van 
hulpverlenende instellingen rondom een cliënt mogelijk. 
Dit is vooral voor de wijkteams relevant. Het koppelen van 
gegevens levert wel risico’s op voor de privacy van bur-
gers. Een ander aandachtspunt is de toegankelijkheid van 
eHealth voor kwetsbare burgers.  
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5. Conclusies  

Gemeenten zijn nog niet of nauwelijks bezig met eHealth 

op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg in het 

lokale domein. Decentralisaties slokken nu al hun tijd op 

maar juist in het licht van deze decentralisaties zien zij 

zeker kansen voor eHealth. Gemeenten worstelen met hun 

rol. Ze weten niet goed wat eHealth hen kan bieden en hoe 

het bijdraagt aan langer zelfstandig thuis wonen en zelfred-

zaamheid. Inzicht in de mogelijkheden en het rendement 

van eHealth kan hierbij helpen. De preventie- en wel-

zijn/ondersteuningssector heeft vooral behoefte aan in-

zicht in effecten. De aandacht voor eHealth bij de landelij-

ke organisaties is wisselend en nog pril. Er zijn veel (tijde-

lijke) initiatieven bij uitvoerende organisaties maar de vraag 

is wel hoe effectief en duurzaam deze zijn. Het nut van 

digitale toepassingen wordt vooral gezien in het verzame-

len van data en het faciliteren van communicatie tussen 

hulpverleners. De interactie met burgers lijkt nog onderbe-

licht. Partijen wijzen er op dat eHealth vooral dienstbaar 

kan zijn in de wijkteams. Een belemmering om te investe-

ren in de toepassing van eHealth is het feit dat er moet 

worden samengewerkt waarbij de rol en verantwoordelijk-

heid van andere partijen niet altijd helder is.  

 
Als gemeenten diensten toepassen en financieren, is het 
vaak efficiënter als ook (burgers van) andere gemeenten 
kunnen profiteren. Maar daar zit net het probleem. Aan de 
ene kant financieren gemeenten soms soortgelijke initiatie-
ven. Aan de andere kant is men huiverig voor het financie-
ren van initiatieven waar andere gemeenten (kosteloos) van 
kunnen profiteren. Bovendien vergt het ontwikkelen en 
opschalen van digitale hulpmiddelen, zoals eHealth, inves-
teringen die pas later opbrengst opleveren. En het meest 
effectief is als eHealth-initiatieven sector overstijgend 
toepasbaar zijn, zowel voor (gemeentelijke) welzijn- als 
(landelijke)zorginstellingen bijvoorbeeld. Dit maakt een 
integraal zorg- en ondersteuningsaanbod en ketensamen-
werking mogelijk. Daarom is het van belang dat gemeenten 
samenwerking zoeken met andere gemeenten, zorgverze-
keraars,  zorg- en welzijn aanbieders en private partijen. 
Dit zou nog meer van de grond kunnen komen. Een lande-
lijke programma kan de ontwikkeling van eHealth een 



RVZ eHealth in het gemeentelijk domein 23 
 

extra stimulans geven. Verder zouden bij gemeenten en in 
besturen van organisaties op het terrein van preventie, 
zorg en welzijn/ondersteuning meer aandacht moeten 
komen voor technologische ontwikkelingen zoals eHealth. 
Hetzelfde geldt voor de opleidingen in de genoemde secto-
ren. Risico’s die zowel gemeenten als veldpartijen noemen 
zijn vooral de privacy en onvoldoende bereik van kwetsba-
re groepen.  
 
Concluderend staat het gebruik van e-Health en andere 
digitale toepassingen op het terrein van preventie, onder-
steuning en zorg bij gemeenten en maatschappelijke orga-
nisaties nog in de kinderschoenen. De partijen hebben wel 
hoge verwachtingen van de toepassingsmogelijkheden. Er 
is op korte termijn vooral behoefte aan kennisoverdracht 
en -ontwikkeling en landelijke afstemming en ondersteu-
ning. Het gaat dan meer specifiek om het informeren van 
gemeenten en maatschappelijke organisaties over de moge-
lijkheden van digitale toepassingen zoals eHealth voor de 
decentralisaties, het verspreiden van goede voorbeelden, 
het stimuleren van experimenten en onderzoek.  
 
Deze verkenning is beperkt van aard maar brengt een 
aantal interessante aandachtspunten naar voren die zich 
lenen voor een nadere analyse. Het is daarom aan te beve-
len om het onderwerp ‘eHealth in het gemeentelijk do-
mein’ in de toekomst meer diepgaander te onderzoeken. 
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