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1 Samenvatting  

Deze achtergrondstudie richt zich op de vraag “welke factoren 
zijn bepalend voor het gebruik van eHealth in het kader van 
zelfmanagement?” 
 
Dit is een studie in het kader van het advies ‘Consumenten-
eHealth. eHealth kan veel mogelijkheden bieden voor zelfma-
nagement. Daarbij is het wel van belang om in beeld te hebben 
welke factoren een rol spelen in acceptatie en gebruik van 
technologie voor gezondheidsdoeleinden. Zijn er bijvoorbeeld 
bepaalde groepen die extra aandacht, begeleiding en onder-
steuning nodig hebben in gebruik van eHealth? Welke indivi-
duele kenmerken gaan hiermee gepaard?  
 
Extra aandacht voor en investering in mensen die niet over 
voldoende (e)gezondheidsvaardigheden beschikken in zelfma-
nagement en gebruik van eHealth kan bijdragen aan het ver-
kleinen van de bestaande gezondheidsverschillen. Uiteindelijk 
is het uitgangspunt eHealth voor iedereen die er baat bij heeft.  
 
Bepalende factoren in gebruik van technologie  
Nut, gebruikersgemak/gebruikersvriendelijkheid, sociale norm 
van de omgeving1, faciliterende omstandigheden bestaande uit 
kennis en aanwezigheid van goede ICT-infrastructuur, plezier 
dat voortkomt uit het gebruik, prijswaarde2 en gewoonte door 
ervaring, worden vaak genoemd als bepalende factoren voor 
acceptatie en gebruik van technologie in brede zin (zie ook het 
theoretisch UTAUT2-model van Venkatesh et al., 2012). 
 
Bepalende factoren in gebruik van technologie voor gezondheidsdoeleinden-
(eHealth) 
Uit onderzoek naar categorisering van doelgroepen voor eHe-
alth komt tevens een aantal factoren naar voren dat relevant 
lijkt voor acceptatie en gebruik van technologie voor gezond-
heidsdoeleinden. We zien dat in de verbinding van technologie 
met het zorg- en welzijnsdomein nieuwe aspecten aan het licht 
komen die bepalend lijken voor acceptatie en gebruik van 
eHealth. Er is vooral veel overlap met de factoren die ge-
noemd worden in het UTAUT2-model.  

                                                           
1 Mate van gebruik of bereidheid tot gebruik van technologie in de sociale 
omgeving, houding van de sociale omgeving ten opzichte van nieuwe 
technologie, etc. 
2 Dit is positief als de voordelen van het gebruik door de consument hoger 
worden geplaatst dan de kosten die aan het gebruik zijn verbonden.  
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Bepalende factoren voor gebruik van eHealth gebundeld in vier hoofdthe-
ma’s 
De data, verzameld uit verschillende theoretische modellen en 
literatuur, laten zien dat vier elementen belangrijk zijn om in 
de beschouwing mee te nemen als het gaat om acceptatie en 
gebruik van eHealth in het kader van zelfmanagement.  
 
Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden 
Allereerst gaat het om de persoonlijke (e)gezondheidsvaardig- 
heden. In het rapport van IOM3 worden gezondheidsvaardig-
heden gedefinieerd als: ‘de mate waarin individuen over het 
vermogen beschikken basisinformatie over gezondheid en de 
nodige zorg te verkrijgen, de verkregen informatie te verwer-
ken en deze zodanig te begrijpen om passende keuzes te ma-
ken met betrekking tot hun gezondheid.’ Wat betreft gezond-
heidsvaardigheden verwijst Nivel (2014) naast de functionele 
lees- en rekenvaardigheden en het vermogen om informatie te 
vinden en deze te verwerken, ook naar bredere definities van 
gezondheidsvaardigheden. Deze zouden ook psychologische 
kenmerken, zoals zelfvertrouwen, motivatie, kritisch vermogen 
en sociale vaardigheden omvatten.  
 
Meerdere literatuurstudies (Norman et al., 2006; Nictiz, 2012, 
Motivaction & NPCF, 2012) laten zien dat hoe hoger de gelet-
terdheid en het opleidingsniveau, des te meer men beschikt 
over (e)gezondheidsvaardigheden. Denk hierbij aan zoeken 
naar informatie over gezondheid online, gebruik van online 
zorgmogelijkheden om afspraken te maken, advies te vragen, 
geïnteresseerd zijn en inzage willen in medisch dossier, etc. 
 
(e)Gezondheidsvaardigheden zijn echter leerbaar. Naast uit-
komsten en resultaten is dus ook het leerproces belangrijk. Dat 
wil zeggen dat het (leer)vermogen tot zelfmanagement en de 
benodigde (e)gezondheidsvaardigheden in de loop der tijd kan 
worden verbeterd, maar ook achteruit kan gaan. Bijvoorbeeld 
vanwege fysieke achteruitgang door progressie van de aandoe-
ning(en) of door het wegvallen van steun uit de directe 
leefomgeving.  
  
De leerbaarheid van zelfmanagement en de benodigde 
(e)gezondheidsvaardigheden hebben ook hun grenzen. Bij-
voorbeeld bij mensen met verstandelijke beperking(en), zwak-

                                                           
3 Institute of Medicine (2004) Health Literacy: A Prescription to End Confu-
sion. Washington, DC: The National Academies Press.  
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begaafden en andere doelgroepen met een zeer beperkt leer-
vermogen. Daar de RVZ een advies voorbereidt over mensen 
met een verstandelijke beperking, zijn deze doelgroepen niet 
opgenomen in deze achtergrondstudie. 
 
Gezondheidstoestand 
Ten tweede is de (ervaren) gezondheidstoestand een belangri j-
ke factor. Dit is vertaald in aard en (ervaren) ernst van aan-
doening(en).  
De (ervaren) ernst van aandoening(en) heeft invloed op het 
fysieke en mentale vermogen tot zelfmanagement- en ADL-
vaardigheden4. Bovendien kan de fase en progressie van aan-
doening(en) ook van invloed zijn op de voorkeuren, waarden 
en verwachtingen van mensen gedurende het zorg- en onder-
steuningsproces. 
 
De aard van de aandoening(en) heeft invloed op de keuze voor 
bijpassende eHealth als het gaat om: (1) informeren  
van de zorgvrager; (2) laten meten en monitoren ofwel bewa-
ken van de gezondheidstoestand en de daarbij relevante waar-
den (gewicht, bloeddruk, suiker, etc.); (3) in contact bren-
gen/laten communiceren met lotgenoten (Vilans, 2011). 
 
Omgeving (informeel/professioneel) 
Ten derde speelt de omgeving een belangrijke rol. Hierin is 
onderscheid te maken tussen de informele en de professionele 
omgeving. De eerste betreft het sociaal economische milieu en 
het sociale kapitaal van mensen. Bij de laatste gaat het om de 
formele setting van zorg en ondersteuning. 
 
De sociale norm en waardeoriëntatie van de omgeving beïn-
vloedt de intentie tot gebruik van technologie en is daarmee 
indirect van invloed op het gebruikersgedrag. In enkele litera-
tuur (Motivaction, 2013) wordt het sociaal-economische milieu 
zelfs als de meest bepalende factor genoemd voor acceptatie 
en gebruik van technologie, in dit geval eHealth.  
Het sociaal-economische milieu is namelijk bepalend voor de 
wijze waarop iemand in het leven staat. Bijvoorbeeld de mate 
waarin men open staat voor nieuwe technologie, de mate waar-
in men interesse en belangstelling heeft voor digitale applica-
ties en toepassingen, de mate van sociale mobiliteit ofwel het 
(on)gemak waarin men zich beweegt in diverse sociale netwer-
ken, ervaren regie, de waarde die men hecht aan zelfredzaam-

                                                           
4 Algemene dagelijkse levensverrichtingen 
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heid, persoonlijk contact, gezonde leefstijl, veiligheid en priva-
cy, efficiëntie waarbij men niet de deur uit hoeft te gaan.  
  
Daarbij is het van belang of men steun krijgt uit de directe 
leefomgeving, zoals familie, vrienden, mantelzorgers, kleinkin-
deren, vrijwilligers en andere sociale netwerken voor zelfma-
nagement (Nivel, 2014; Galenkamp et al., 2012; Vilans, 2011; 
NPCF, 2009). Steun uit de directe leefomgeving is niet alleen 
ondersteunend in zelfmanagement, maar kan ook de nodige 
begeleiding en advies bieden in het gebruik van eHealth. Het 
mobiliseren van de nodige hulpbronnen uit de directe leefom-
geving en andere sociale netwerken wordt ook het sociale 
kapitaal genoemd. Het is echter van belang om te beseffen dat 
het sociale kapitaal van mensen geen statisch gegeven is. Het 
verandert gedurende onze levensfasen, zowel kwantitatief als 
kwalitatief.  
 
Naast de informele omgeving is ook de formele setting en 
structuur van zorg een belangrijk gegeven. Bijvoorbeeld de 
fase en doelstelling van zelfmanagement. Iedere fase en doel-
stelling impliceert een andere rolverdeling en verwachting van 
zowel de zorgvrager en zijn sociale netwerk als de zorgprofes-
sional(s). In de keuze voor bijpassende eHealth is het dan ook 
van belang om rekening te houden met de fase en doelstelling 
van zelfmanagement en de behoefte van betrokkenen daarbij.  
 
Zoals gezegd, verschillen de rolverdelingen en verwachtingen 
bij zelfmanagement per fase en doelstelling. Dit heeft ook 
gevolgen voor het nut van bepaalde toepassingen. In de fase 
waarin de zorgverlener slechts een faciliterende rol vervult in 
het zorg- en ondersteuningsproces en de zorgvrager volledig 
eigen regie heeft, is bijvoorbeeld toegang tot een EPD5 of het 
beheer van een PGD6 zinvoller dan wanneer de arts als ‘autori-
teit’ de patiënt nog geheel moet informeren over de mogelijk-
heden van zelfmanagement en de daarbij gebruikte instrumen-
ten. 
 
Kwaliteit van ICT 
Uit empirische onderzoeken, al moet hierbij vermeld worden 
dat dit maar een beperkt aantal onderzoeken betreft, komt een 
aantal waarden, motieven en overwegingen naar voren dat men 
zou aanzetten tot gebruik van eHealth. Dit betreft onder ande-
re factoren als nut, gebruikersgemak oftewel gebruikersvrien-

                                                           
5 Elektronisch patiëntendossier. 
6 Persoonlijk gezondheidsdossier. 
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delijkheid, efficiëntie, gevoel van vertrouwen vertaald in vei-
ligheid en privacy, plezier dat voortkomt uit het gebruik, aan-
wezigheid van en toegang tot goed werkende ICT-
infrastructuur. 
 
De waarden, motieven en overwegingen die belangrijk zijn 
voor potentiële gebruikers zijn belangrijke maatstaven voor de 
kwaliteit van eHealth. Anders gezegd, de kwaliteit van eHealth 
hangt samen met de mate waarin deze voldoet aan de wensen 
en behoeften van (potentiële) gebruikers. 
De bovengenoemde factoren zijn samengevat in het volgende 
overzicht. Deze is gebaseerd op de in de achtergrondstudie 
genoemde literatuur. 
 
Al is prijswaarde tevens een belangrijke factor in (de overwe-
ging tot) gebruik van eHealth is deze niet meegenomen in dit 
rapport. Een belangrijke reden hiervoor is dat ik deze factor 
zelden ben tegengekomen in de empirische onderzoeken naar 
de vraagzijde van eHealth. Daarnaast is ook de behoefte aan 
enige focus aanleiding geweest om een selectie te maken van 
alle mogelijk beïnvloedende factoren in acceptatie en gebruik 
van eHealth. In deze studie zijn die factoren geselecteerd die ik 
het meest voorbij heb zien komen in de literatuur over de 
consument. Een afzonderlijk onderzoek naar de betalingsbe-
reidheid van consumenten met betrekking tot eHealth-
applicaties en toepassingen en de factoren die daarin een rol 
spelen, is zeker relevant. 
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Overzicht van beïnvloedende factoren 
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Kwaliteit ICT 
 

Informele omgeving  
 
Sociaal-economisch milieu Sociale norm en waardeoriëntatie van de omgeving en de 
wijze waarop iemand in het leven staat. 
 
Sociaal kapitaal Betrokkenheid van familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, 
buurtbewoners, zelfmanagement netwerken in het zorg- en ondersteuningsproces. Gedu-
rende onze levensfasen kan ons sociaal kapitaal zowel kwantitatief als kwalitatief veran-
deren. Verandering in sociaal kapitaal zorgt vaak voor verandering in voorkeuren, waar-
den en verwachtingen van patiënten in het zorg- en ondersteuningsproces. 
 
Professionele omgeving 
Formele setting van zorg en ondersteuning:  Fase en doelstelling zelfmanage-
ment(vaardigheden) + Relatie zorgvrager/zorgverlener zorgverlener als autoriteit, 
partner of facilitator. 

Gezondheidstoestand  
 
Aard van aandoening(en) 
belangrijk voor:  
(1) informeren van de zorgvrager over de aandoening(en)  
(2) laten meten en monitoren ofwel bewaken van de gezondheidstoestand 
en de daarbij relevante waarden (gewicht, bloeddruk, suiker, etc.)   
(3) in contact brengen/laten communiceren met lotgenoten  
 
Ernst (fase en progressie) van aandoening(en)  
bepalend voor:  
(1) vermogen (fysiek en mentaal) tot zelfmanagement(vaardigheden) en 
ADL-vaardigheden7  
(2) voorkeuren, waarden en verwachtingen van mensen gedurende het 
zorg- en ondersteuningsproces  

Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden 
 
geletterdheid  
opleidingsniveau 
 
(e)gezondheidsvaardigheden zijn tot op zekere 
hoogte leerbaar 
 
inspelen op individuele leerstijl, leer- en aanpas-
singsvermogen  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nut 
 
Gebruikersgemak/ 
gebruiksvriende-
lijkheid 
 
Efficiëntie 
 
Gevoel van 
vertrouwen (w.o. 
veiligheid en 
privacy)  
 
Plezier 
 
Aanwezig-
heid/toe- 
gang goed wer-
kende ICT-
infrastructuur 
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Oplossingsrichtingen 
De onderstaande oplossingsrichtingen zijn bedoeld om zelf-
management en gebruik van eHealh daarbij zo toegankelijk en 
laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen. De oplossings-
richtingen zijn met name gericht op professionals en organisa-
ties in het domein van zorg en welzijn, producenten van eHe-
alth voor professionals en gemeenten die nu met de decentrali-
saties nog meer dan voorheen betrokken zijn bij het organise-
ren van zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de lokale 
burgers.  
 
Professionals 
1. Heb bij zelfmanagement en de benodigde 

(e)gezondheidsvaardigheden vooral oog voor het dy-
namische leerproces en houd rekening met ambities 
en leerstijl van mensen en hun individuele mogelijk-
heden gedurende hun levensfasen. Creëer daarom 
ruimte voor flexibiliteit om tijdig en adequaat in te 
spelen op veranderingen die ten goede komen van 
zelfmanagement en veranderingen die ten koste gaan 
van zelfmanagement. De signaleringsfunctie van de 
professional en regelmatige evaluatie op het proces 
zijn belangrijke voorwaarden. 
 
Bij zelfmanagement en de benodigde 
(e)gezondheidsvaardigheden gaat het niet alleen om de uit-
komst en de resultaten, maar vooral om het leerproces. Dit 
is een zeer dynamisch proces waarin verschillende factoren 
van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschil in per-
soonlijke (e)gezondheidsvaardigheden, leer- en aanpas-
singsvermogen van individuen, mentale en fysieke vermo-
gen tot zelfmanagement, fase en progressie van ziekte, ma-
te van sociaal kapitaal, voorkeuren, waarden en verwach-
tingen van mensen gedurende het zorg- en ondersteu-
ningsproces, toegang tot goed werkende ICT-
infrastructuur, etc. 
 
Een kanttekening bij zelfmanagement en gebruik van eHe-
alth daarin is dat de patiënt/consument eigenaar wordt van 
de tools. Daarbij komt het streven dat de pati-
ent/consument zijn gezondheidsvaardigheden verder ont-
wikkelt en beter leert om te gaan met zijn gezond-
heid(stoestand). Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot 
een andere verhouding en machtsbalans tussen de pati-
ent/consument en de zorgaanbieder. Hierin schuilt een 
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dubbelzinnigheid. Enerzijds streven professionals/ 
zorgaanbieders naar zelfsturende patiënten, terwijl die zelf-
sturende patiënten een bedreiging kunnen worden voor 
hun macht, professionaliteit en verdienmodellen. Dit is een 
interessant dilemma om mee te nemen in een vervolgon-
derzoek.  

 
Producenten van eHealth voor professionals  
2. Integreer professionele eHealth-applicaties ook in de 

leefstijl van diegenen die minder bereid en gemoti-
veerd zijn om gebruik te maken van (nieuwe) ICT-
apparatuur voor gezondheidsdoeleinden. Betrek deze 
potentiële gebruikers vanaf het begin bij het ontwikke-
lingsproces van technologische apparatuur. Leveran-
ciers van professionele eHealth lijken toch moeite 
hiermee te hebben, ook al wordt in de praktijk vaak 
gezegd dat patiënten steeds meer betrokken worden 
bij het proces. 
 
Uitgaande van de in achtergrondstudie genoemde doelgroe-
pen zien we dat de houding ten aanzien van eHealth en (be-
reidheid tot) gebruik ervan enorm varieert. Alsnog valt on-
geveer 45% van de Nederlandse bevolking onder de catego-
rie ‘minder zelfredzame zorgconsumenten’. Uit literatuur 
lijkt het hier vooral te gaan om een deel van ouderen ofwel 
65-plussers en laagopgeleiden. Beide doelgroepen lijken 
minder gemotiveerd in gebruik van ICT voor gezondheids-
doeleinden.  
 
Hoe meer mensen, met name ouderen, hun leefstijl moeten 
aanpassen voor gebruik van eHealth, des te minder zij ge-
motiveerd zullen zijn om gebruik te maken van eHealth-
applicaties en/of toepassingen. Om de gebruikersintentie 
en het gebruikersgedrag te stimuleren, is het belangrijk dat 
technologische apparatuur, in dit geval eHealth, laagdrem-
pelig en gebruikersvriendelijk wordt ervaren. Dat wil vooral 
zeggen, eenvoudig en vertrouwd. Aanpassingen kunnen 
ook nodig zijn bij mensen met een specifieke aandoening. 
Denk bijvoorbeeld aan geluidsfunctie en mondeling sturen 
van de applicatie voor mensen met een visuele beperking. 
 
Wat betreft ouderen zullen aanpassingen vooral nodig zijn 
voor een deel van de huidige generatie. De ouderen van de 
toekomst zijn relatief gezien meer gewend om gebruik te 
maken van digitale toepassingen, omdat technologie al op 
jonge leeftijd geïntegreerd is in hun dagelijkse leven. Denk 
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aan het steeds meer benutten van onderwijs door middel 
van digitale applicaties; internetbankieren; online boeken 
van reizen en vakanties; chatten; beeldbellen zoals skypen 
met familie en vrienden; deelnemen aan digital communi-
ties en platforms, gebruik van smartphone, iPad, tablet, 
laptop, etc. 
 
Bovendien zien we dat in ander sectoren, zoals het 
bankwezen steeds meer e-commerce toepassingen ontstaan 
en ingevoerd worden in de dienstverlening en het sociale 
verkeer. ING en ABN AMRO bijvoorbeeld communiceren 
met hun klanten via Skype of Google Hangouts. Hoe meer 
digitalisering in andere sectoren plaatsvindt, des te groter 
de kans dat eHealth steeds meer geaccepteerd en makkeli j-
ker toepasbaar wordt. Als men eenmaal ervaring heeft met 
verschillende gebruiksvormen van ICT zou de drempel 
voor een consult met de huisarts mogelijk lager zijn. Inte-
ressant is te onderzoeken of meer acceptatie en gebruik van 
eHealth ook daadwerkelijk samenhangt met gebruik van 
ICT in andere sectoren. 

 
Ouderen en eHealth  

Het onderzoek van M. Honig (2010) naar ouderen en 
technologie brengt een aantal interessante aspecten aan 
het licht. 
 
Meest gebruikte technologie 
Televisie, radio en telefoon zijn de meest gebruikte 
apparaten. TV en radio zijn technologieën die een vaste 
plaats hebben in het dagelijkse leven van een groot deel 
van de huidige generatie ouderen.  
 
Gebruikswijze 
De belangrijkste redenen voor gebruik zijn ontspan-
ning, communicatie en nieuws. Ook worden deze appa-
raten vooral monofunctioneel gebruikt. Dus ondanks 
dat de hedendaagse televisie over meerdere technologi-
sche functies beschikt, wordt deze vooral gebruikt om 
beelden uit te zenden.  
  
Nieuwe technologie 
Uit interviews blijkt dat de huidige generatie ouderen 
grotendeels een afwijzende houding heeft ten aanzien 
van nieuwe technologie. Men lijkt moeite te hebben om 
zich te verdiepen in de nieuwe technologie en deze 
eigen te maken. Nieuwe technologie impliceert vaak 
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multifunctionaliteit wat gepaard gaat met multitasken. 
Dit terwijl ouderen vooral gewend zijn monofunctio-
neel gebruik te maken van apparaten, meer moeite heb-
ben met multitasken en schakelen tussen meerdere 
functies. Het gebruik moet eenvoudig en duidelijk zijn. 
Ook vinden ouderen het belangrijk dat een apparaat 
echt nuttig blijkt te zijn, goed werkt, van goede kwaliteit 
is en altijd hetzelfde vertrouwde resultaat geeft.  
  
Conclusie van het onderzoek  
- Niet de leefstijl van ouderen aanpassen aan nieuwe 

technologie, waaronder eHealth, maar juist inspelen 
op de mogelijkheden die hun leefstijl biedt.  

- Nieuwe technologieën, waaronder eHealth, introduce-
ren via televisie daar ouderen hier het meest gebruik 
van maken.  

- De nieuwe technologie moet het vertrouwde resultaat 
geven of zelfs beter zijn.  

- - Ook al gaat het bij nieuwe technologie om 
multifunctionele apparaten toch kunnen kiezen voor 
monofunctioneel gebruik en monotasking bij ouderen 
die hier behoefte aan hebben. Er zijn echter ook ou-
deren die wel in staat zijn technologie die multifuncti-
oneel is eigen te maken. Het is belangrijk vooral voor 
ouderen de drempel voor gebruik zo laag mogelijk te 
houden. Dat wil zeggen per situatie inspelen op de 
huidige mogelijkheden en vaardigheden van ouderen 
om de functionaliteit van het apparaat voor zover 
mogelijk te benutten. 

 
Krijgsman (2013) verwijst naar het belang van ‘co-
creatie en mensgerichte innovatie in de zorg’. Een eHe-
alth toepassing zou vanuit de perceptie van ouderen een 
wezenlijk probleem moeten oplossen. Het is dan ook 
van belang om potentiële gebruikers vanaf het begin bij 
het ontwikkelingsproces te betrekken met als doel de 
toepassingen zoveel mogelijk te laten aansluiten op de 
percepties en verwachtingen van potentiële gebruikers. 

Bron: Honig, 2010 & Krijgsman, 2013 

 
Zorg- en welzijnorganisaties & gemeenten  
3. Praat de burger bij in begrijpelijke taal en niet in be-

leidsjargon. Duidelijke communicatie en structurele 
interactie met de burger door middel van eenvoudige 
taal en illustraties kan de bestaande kloof tussen be-
leid en praktijk verkleinen.  
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Niet alleen professionals, maar ook de overheid moet in-
vesteren in communicatie met patiënten en burgers over de 
mogelijkheden van zelfmanagement en de rol van eHealth 
daarin. In het voorlichtingstraject moet er vooral aandacht 
zijn voor de groepen met lagere (e)gezondheidsvaardig-
heden. Denk aan burgers die onder de eerder geschetste 
profielen vallen als ‘minder zelfredzame zorgconsumenten’, 
‘machteloze ouderen’ of ‘afwachtende ouderen’. Dit zijn re-
latief grote aantallen. In het onderzoek van NPCF & Moti-
vaction (2012) wordt verondersteld dat ongeveer 45% van 
de Nederlandse bevolking tot de groep ‘minder zelfredza-
me zorgconsumenten’ behoort. Meerdere onderzoeken wi j-
zen uit dat anderhalf miljoen burgers laaggeletterd zijn en 
dat 60% van de Nederlandse bevolking een taalniveau van 
B1 of lager heeft. Dat betekent dat zinnen van meer dan 
tien woorden te moeilijk zijn om te begrijpen. 

 
4. Mate van toegang tot en gebruik van internet is geen 

maatstaf voor (e)gezondheidsvaardigheden. Besteed 
vooral extra aandacht aan burgers met beperkte moge-
lijkheden en lagere (e)gezondheidsvaardigheden. Dit 
blijkt succesvol te werken en zou de kloof tussen ho-
ger- en lageropgeleide burgers kunnen verkleinen. 
 
Hoewel eHealth kan bijdragen aan bevordering van ge-
zondheidsvaardigheden en vermogen tot zelfmanagement, 
kan het ook de kloof tussen mensen die het al kunnen en 
die minder beschikken over de benodigde 
(e)gezondheidsvaardig-heden vergroten.  

 
Ook al scoort Nederland het hoogste van alle Europese 
landen in internetaansluiting (84% huishoudens in 2010) 
zien we dat 10% van de bevolking nog nooit gebruik heeft 
gemaakt van internet. Het gaat hier vooral om ouderen of-
wel 65-plussers (44% van deze groep) en laagopgeleiden 
(19% van deze groep). Zoals eerder vermeld, komt daarbij 
dat anderhalf miljoen van de Nederlandse bevolking laag-
geletterd is en 60% een taalniveau van B1 of lager heeft. 
Ook verschilt het doel van internetgebruik enorm. Waar 
hoger opgeleiden internet vaker gebruiken voor het zoeken 
naar informatie in relatie tot onder andere hun carrière en 
gezondheid, gebruiken lager opgeleiden internet vooral 
voor vermaak, ontspanning en groepscommunicatie. 
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Kenmerken die om extra aandacht kunnen vragen bij zelf-
management en gebruik van eHealth, zijn:  
- laaggeletterdheid;  
- weinig tot geen ICT-vaardigheden;  
- alleenstaand met weinig tot geen familiebanden en soci-

ale netwerken waardoor het ontbreekt aan samenred-
zaamheid (met name alleenstaande mannen, omdat 
diens sociale netwerken vaak kleiner zijn dan die van 
vrouwen);  

- ernstig (ervaren) gezondheidstoestand wat leidt tot 
minder fysiek en mentaal vermogen tot zelfmanage-
ment- en ADL-vaardigheden;  

- laag inkomen ofwel lage SES8; weinig tot geen toegang 
tot onder andere de meest moderne en geavanceerde 
technologie, met name bij een deel van de huidige gene-
ratie ouderen. 

 
Een ethisch vraagstuk hier is in hoeverre professionals 
kunnen aandringen bij patiënten om gebruik te maken van 
eHealth. Kan dit überhaupt op dezelfde wijze als hoe klan-
ten in het bankwezen zijn aangezet tot gebruik van inter-
net? Door het sluiten van veel kantoren en het veranderen 
van de dienstverlening bleef er namelijk niet veel keuze 
over voor de klant dan internetbankieren. Of zijn prikkels 
die men verleiden en uitnodigen tot gebruik van eHealth 
voldoende? Zo ja, hoe wenselijk is nudging eigenlijk in ge-
bruik van eHealth? De wenselijkheid van en de mogelijk-
heden voor nudging zijn tevens interessante thema’s voor 
nader onderzoek. 
 
Investeren in (e)gezondheidsvaardigheden blijkt suc-
cesvol bij de meer ‘kwetsbare’ doelgroepen 

Butala et al. (2014) verwijzen in hun onderzoek naar 
Medicare, een sociaal verzekeringsprogramma van de 
Amerikaanse overheid. Medicare richt zich op de toe-
gang van de gezondheidsverzekering van Amerikanen 
die 65 jaar of ouder zijn en jongeren met een handicap 
of een terminale nierziekte. 
 
Een investering van 30 miljard dollar in het faciliteren 
van ‘zinvol’ gebruik van het elektronisch medisch dos-
sier (EMRs = Electronic Medical Records), heeft gere-
sulteerd in een drastische toename van internetgebruik 
bij de Medicare populatie. De analyse van internetge-

                                                           
8 Sociaal-economische status. 
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bruik is gebaseerd op twee meetmomenten, namelijk: 
2002 en 2010. De investering heeft geleid tot de volgen-
de resultaten: 
 
- Internetgebruik in het algemeen verdubbeld van 2002 

tot 2010 (van 21% tot 42%) 
 
In verhouding is het internetgebruik in groepen met het 
laagte percentage gebruik het sterkst toegenomen: 
 
- Opleiding lager dan middelbaar school (van 4% in 

2002 naar 9% in 2010) 
- Etnische afkomst (van 7% in 20012 naar 21% in 

2010) 
- Functionele beperking (van 10% in 2002 naar 23% in 

2010) 
- Laag of redelijk ervaren gezondheidsstaat (van 11% 

naar 25%) 
- 75 jaar of ouder (van 12% in 2002 naar tot 27% in 

2010) 
- Alleenstaand (van 12% in 2002 naar 29% in 2010) 
- Chronische aandoening (van 19% in 2002 naar 40% in 

2010)  
Bron: Butala et al. in JAMA Internal Medicine (2014) Volume 174,  

Number 7 
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2 Inleiding 

Onderzoeksvraag 
In het kader van het advies ‘Consumenten-eHealth’ ligt de 
focus in deze achtergrondstudie op de vraag “welke factoren 
zijn bepalend voor het gebruik van eHealth in het kader van 
zelfmanagement?” 
 
De relevant gebleken factoren uit het literatuuronderzoek voor 
acceptatie en gebruik van eHealth zijn in vier hoofdthema’s in 
te delen, namelijk:  
- Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden uitgaande van 

geletterdheid/opleidingsniveau. 
- Gezondheidstoestand vertaald in aard en ernst van 

aandoening(en). 
- Informele en professionele omgeving. De eerste betreft 

het sociaal-economische milieu en het sociale kapitaal. 
Bij de laatste gaat het om de formele setting van zorg 
en ondersteuning.  

- Kwaliteit van ICT. Hierbij valt te denken aan nut, ge-
bruikersgemak ofwel gebruikersvriendelijkheid, efficiën-
tie, gevoel van vertrouwen, vertaald in veiligheid en pri-
vacy, plezier dat voortkomt uit het gebruik, aanwezig-
heid van en toegang tot goed werkende ICT-
infrastructuur.  

 
Deze studie gaat uitgebreid in op hoe deze factoren bepalend 
zijn in gebruik van eHealth in het kader van zelfmanagement. 
Uitgaande van deze factoren komt naar voren welke groepen 
met welke individuele kenmerken, extra aandacht vragen in 
gebruik van eHealth. Ter verheldering benadruk ik dat deze 
studie absoluut niet suggereert om mensen met minder 
(e)gezondheidsvaardigheden als uitgangspunt te nemen bij de 
ontwikkeling en toepassing van eHealth. Belangrijk is het besef 
dat er groepen zijn die meer aandacht, begeleiding en onder-
steuning nodig hebben bij gebruik van eHealth. Bij sommigen 
zijn zelfs aanpassingen nodig in de technologische apparatuur 
om deze toegankelijk(er) en gebruiksvriendelijk(er) te maken.  
 
Bij veel applicaties lijkt het standaard mogelijk om aanpassin-
gen aan te brengen. Bijvoorbeeld bij multifunctionele appara-
ten kan men kiezen voor monofunctioneel gebruik en mono-
tasking. Bij ouderen is hier vaak behoefte aan. Er zijn echter 
ook ouderen die wel in staat zijn technologie die multifunctio-
neel is eigen te maken. Waar het om gaat, is de drempel voor 
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gebruik zo laag mogelijk te houden. Dus per situatie inspelen 
op de mogelijkheden en vaardigheden van ouderen om de 
functionaliteit van het apparaat voor zover mogelijk te benut-
ten. Aanpassingen kunnen ook nodig zijn bij mensen met een 
specifieke aandoening. Denk bijvoorbeeld aan geluidsfunctie 
en mondeling sturen van de applicatie voor mensen met een 
visuele beperking. 
 
Uiteindelijk zou eHealth moeten bijdragen aan het verkleinen 
van gezondheidsverschillen. Voor mensen die over voldoende 
(e)gezondheidsvaardigheden beschikken, is zelfmanagement en 
gebruik van eHealth een kleine(re) uitdaging of wellicht zelfs 
een vanzelfsprekendheid. Dit is echter niet het geval bij de 
mensen die minder (e)gezondheidsvaardig zijn of te maken 
hebben met ernstige beperkingen. Als deze niet de nodige 
begeleiding en ondersteuning krijgen, is de kans groot dat 
eHealth tot grotere gezondheidsverschillen leidt. 
 
Leeswijzer 
Daar in het advies zelfmanagement en de benodigde 
(e)gezondheidsvaardigheden de context zijn waarin eHealth 
gebruikt wordt, is het eerste hoofdstuk (3) gewijd aan de toe-
lichting van deze begrippen en het gebruik van eHealth in 
verschillende fasen en doelstellingen van zelfmanagement.  
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een aantal bepalende facto-
ren beschreven voor acceptatie en gebruik van technologie. 
Deze zijn gebaseerd op het theoretische UTAUT2-model. 
 
Daarna wordt in hoofdstuk 5 specifiek ingegaan op gebruik 
van technologie voor zorg en gezondheidsdoeleinden. Hier 
wordt uitgegaan van een (beperkt) aantal empirische onder-
zoeken waarbij een categorisering is gemaakt van doelgroepen 
voor eHealth. In deze categorisering wordt het verschil in 
attitude van doelgroepen (waarden en behoeften) zichtbaar.  
Uitgaande van verschillen in waarden en behoeften van ‘zorg-
consumenten’ wordt een aantal factoren in beeld gebracht dat 
bepalend lijkt te zijn in zelfmanagement en gebruik van eHeal-
th. Deze factoren zijn ingedeeld in vier hoofdthema’s, name-
lijk:  
- persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden;  
- gezondheidstoestand;  
- omgeving (informele en professionele);  
- kwaliteit van ICT. 
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In hoofdstuk 6 worden de relevant gebleken factoren in accep-
tatie en gebruik van eHealth in zelfmanagement geïllustreerd 
in een overzicht.  
 
Ter afsluiting wordt in hoofdstuk 7 een reeks oplossingsrich-
tingen beschreven. Dit in het perspectief van het advies ‘Con-
sumenten-eHealth. 
 
Methoden & Technieken 
Deze achtergrondstudie is voornamelijk gebaseerd op litera-
tuuronderzoek en vooral beschrijvend van aard. De bevindin-
gen vanuit de literatuur zijn getoetst in expertmeetings, geor-
ganiseerd in het kader van het advies.  
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3 Zelfmanagement, eHealth en 

gezondheidsvaardigheden 

Daar in het advies de focus ligt op gebruik van eHealth gericht 
op zelfmanagement en de benodigde gezondheidsvaardighe-
den, worden deze begrippen in dit hoofdstuk kort besproken. 
Tevens wordt ingegaan op eHealth-diensten die worden toe-
gepast in het kader van zelfmanagement, afhankelijk van de 
fasen van zelfmanagement en de doelstellingen. Dit is om een 
eerste indruk te geven waar het nu om gaat als er wordt ge-
sproken over zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden en de 
rol van eHealth.  
 
  

3.1 Zelfmanagement 

Zelf invulling geven aan het eigen leven staat bij zelfmanage-
ment centraal (Klink, 2010 & Metselaar, 2013). Het zelfsturen-
de vermogen oftewel zelf besluiten nemen en uitvoeren, zelf-
vertrouwen en het realiseren van persoonlijke doelen zijn hier 
belangrijke waarden (NPCF, 2009).  
 
In de gezondheidszorg wordt zelfmanagement omschreven als: 
“het individuele vermogen om goed om te gaan met sympto-
men, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van de 
(chronische) aandoening en de bijbehorende aanpassingen in 
leefstijl” (Gerards, 2010; Engels & Dijcks, 2010; Metselaar, 
2013). Vanuit CBO (2011) wordt aangevuld dat “zelfmanage-
ment effectief is wanneer mensen zelf hun gezondheidstoe-
stand kunnen monitoren en de cognitieve, gedragsmatige en 
emotionele reacties vertonen die bijdragen aan een bevredi-
gende kwaliteit van leven” (Metselaar, 2013: 12). 
 
Faber et al. (UMC St Radboud, 2013) verwijzen bij het belang 
van zelfmanagement met name naar mensen met een chroni-
sche aandoening, omdat deze een groot deel van de zorg die ze 
nodig hebben zelf uitvoeren. Hierbij valt te denken aan chro-
nische aandoeningen als astma, COPD, Diabetes Mellitus en 
hartfalen. In het rapport (Faber et al., 2013) wordt verwezen 
naar interventies die zelfmanagement bevorderen en waarin 
vooral wordt uitgegaan van de patiënt in plaats van de zorgver-
lener. Bijvoorbeeld “informatie, zelfmanagement educatie, 
opstellen van behandeldoelen, gebruik van een individueel 
zorgplan, gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier of 
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dagboek, zelfmonitoring en begeleiding op afstand” (Faber et 
al. 2013: 7-8).  
 
De belangrijkste belemmering voor het ondersteunen en sti-
muleren van zelfmanagement zou zijn gebrek aan tijd, geld en 
goede digitale ondersteuning. Daarnaast zou betrokkenheid en 
vertrouwen van de patiënt in eigen kunnen een belangrijke 
succesfactor zijn. Volgens Faber et al. (2013: 8) zou bij zelf-
management de nadruk moeten liggen op “het activeren van 
de patiënt in een omgeving die dichtbij de patiënt staat.”   
 
Empowerment 
De bovenstaande beschrijving van zelfmanagement komt 
dichtbij het begrip empowerment. Vandaar een korte toelich-
ting van het begrip. Een definitie van empowerment is: “het 
proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun 
omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscher-
pen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie” 
(Van Regenmortel, 2002: 76). In hun bespreking over de ver-
schillende definities van empowerment geven Harris en Veinot 
(2004) aan dat ‘controle’ en ‘zelfregie’ in alle definiëringen 
terugkomen, alleen op een andere manier worden toegepast. 
Deze begrippen zijn volgens hen de leidraad van empower-
ment.  
 
Wilken (2010) stelt dat bij empowerment het versterkingspro-
ces centraal staat waarbij participatie een krachtig middel is. 
Bovendien ligt de focus op potenties en krachten. Empower-
mentbenadering impliceert een pro-actief model, omdat het 
zich niet beperkt tot bestaande problemen, mogelijke risicofac-
toren en individualisering van problemen. Dit in tegenstelling 
tot een reactieve benaderingswijze (Wilken, 2010).  
 
Zoals eerder aangegeven, hangt empowerment sterk samen 
met participatie. Door participatie zouden mensen meer zelf-
vertrouwen krijgen en daarmee zichzelf en anderen empowe-
ren (Jacobs, 2005; Blok, 2012 & Metselaar 2013). Participatie 
wordt vaak als een belangrijke indicator gezien voor de mate 
van empowerment. 
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3.2 Fasen en doelstellingen van zelfmanagement 

(vaardigheden) en eHealth 

NPCF (2009: 11) maakt onderscheid in vier fasen van zelfma-
nagement(vaardigheden). Iedere fase vraagt om andere  
eHealth-toepassingen. Na een korte toelichting van de vier 
fasen worden de relevante eHealth-diensten bij iedere fase 
benoemd.  
 
In fase 1 gaat het met name om kennen en kunnen (patiën-
tenvoorlichting en –educatie). Belangrijke competenties in 
deze fase zijn: ziektespecifieke kennis en vaardigheden; geïn-
formeerd zijn over de mogelijke behandelingen en de gevolgen 
van bepaalde gedragingen op het ziekteproces; op eigen initia-
tief actie kunnen ondernemen; kunnen zelfsturen; zelfvertrou-
wen in eigen kunnen en vermogen tot zelfontplooiing; het 
kunnen realiseren van persoonlijke doelen.  
 
In fase 2 gaat het om willen. Hier staat centraal dat zelfmana-
gement vrijwillig moet worden ingezet. Verplichte zelfmana-
gement zou geen kans hebben op slagen. Het is belangrijk dat 
de patiënt alleen taken op zich neemt die hij naar zijn gevoel 
aankan en waarbij hij zich veilig voelt.  
 
Fase 3 betreft doen en blijven doen (beschikbaarheid van 
interventiemethodieken en zelfzorghulpmiddelen) . Be-
langrijk hier is beschikking hebben over instrumenten en in-
terventies ten behoeve van zelfmanagement. Denk aan ge-
dragsverandering ten behoeve van een gezonde(re) leefstijl en 
beperken van risicofactoren of gebruik van zelfmeetapparatuur 
waarbij de patiënt zelf de waarden moet kunnen monitoren en 
interpreteren. De zorgverlener moet over specifieke vaardig-
heden (cognitieve gedragsverandering) beschikken om de pati-
ënt in het proces van gedragsverandering te stimuleren en te 
motiveren. 
 
De laatste fase (4) waar de patiënt zelf ‘in lead is’ betreft een 
draaiboek voor eigen regie (individueel zorgplan met 
persoonlijke behandeldoelen). De patiënt bepaalt zelf in 
hoeverre hij de regie kan en wil nemen. Dit wordt opgenomen 
in het zorgplan waarin naast alle zorgvragen en wensen van de 
patiënt, rekening houdend met alle aandoeningen, ook zijn 
persoonlijke leefsituatie in beeld wordt gebracht. Er staat niet 
alleen duidelijk welke zorg de patiënt kan verwachten van de 
zorgverlener(s), maar ook wat hij zelf kan doen omtrent zijn 
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persoonlijke streefdoelen. Tenslotte wordt aangegeven waar er 
behoefte is aan extra ondersteuning en hoe dit te realiseren.  
 
NPCF (2009: 15) geeft een overzicht (tabel 3.1) van de boven-
genoemde fasen van zelfmanagement, rekening houdend met 
uiteenlopende doelstellingen en daarbij passende eHealth-
diensten.  
 
Tabel 3.1 Schema zelfmanagementvaardigheden, doelstellingen en 

eHealth-diensten  
Zelfmanagement Doelstelling eHealth-dienst 

Kennen en kunnen Geïnformeerde patiënt Gepersonaliseerde voorlichting 

  Digitale patiëntenversie van  
richtlijnen 

  E-learning 

  Sociale netwerken, wiki’s fora 

Willen Flexibele invulling van zelf- 
management is mogelijk 

Zelfmonitoring: de patiënt 
neemt meer of minder taken en 
verantwoordelijkheden 

Doen en blijven doen Patiënt is medebehandelaar Gepersonaliseerde leefstijl pro- 
gramma’s 

  Zelftest 

  Agenda 

  Zorg op afstand 

  Zelfmonitoring: patiënt neemt 
meer of minder taken en ver- 
antwoordelijkheden 

  Fora 

  E-consult 

  E-training 

Draaiboek voor regie Patiënt heeft overzicht over 
het totale zorgproces 

Keteninformatiesysteem 

  Patiëntenportaal 

  Afsprakenwijzer 

  Toegang Landelijk EPD 

  Digitale administratie 

  Persoonlijk Gezondheidsdossier 
Bron: NPCF, 2009 
 

Vilans (2011) spreekt bij zelfmanagement niet van fasen, maar 
gaat direct uit van drie doelstellingen gedurende het zorg- en 
ondersteuningsproces. Het is belangrijk dat de zorgverlener 
zich goed bewust is van het doel van ondersteuning. Na ver-
heldering van de behoefte van de zorgvrager wordt gekeken 
hoe de zorgverlener hem kan ondersteunen. De behoefte van 
de zorgvrager kan leiden tot de volgende drie doelstellingen. 



RVZ Gebruik van eHealth bij zelfmanagement   24 
 

 
1. De patiënt informeren over de aandoening(en). 
2. De patiënt zijn gezondheidstoestand laten meten en monitoren 

(bewaken). 
3. De patiënt in gelegenheid stellen om op afstand te communi-

ceren of eventueel contact maken met lotgenoten.  
 
Ook hier vraagt iedere doelstelling om andere eHealth-
diensten.  
 
 

3.3 Gezondheidsvaardigheden  

Gezondheidsvaardigheden zijn zeer bepalend voor het vermo-
gen van het individu tot zelfmanagement. In het rapport van 
IOM9 worden gezondheidsvaardigheden gedefinieerd als: “de 
mate waarin individuen over het vermogen beschikken basisin-
formatie over gezondheid en de nodige zorg te verkrijgen, de 
verkregen informatie te verwerken en deze zodanig te begrij-
pen om passende keuzes te maken met betrekking tot hun 
gezondheid.” Zoals gezegd, bepaalt de mate waarin individuen 
beschikken over deze vaardigheden hun vermogen tot zelfma-
nagement (IOM, 2004; Nivel 2014).  
  
Verschillende definities van gezondheidsvaardigheden 
Gezondheidsvaardigheden kunnen in drie categorieën worden 
ondergebracht, namelijk: functionele, interactieve en kritische 
oftewel analytische gezondheidsvaardigheden. Bij functionele 
gezondheidsvaardigheden gaat het om basisvaardigheden als 
lezen, schrijven en rekenen die bepalend zijn of een individu 
kan omgaan met informatie over ziekte, gezondheid en zorg. 
Interactieve gezondheidsvaardigheden gaan om het mondeling 
en schriftelijk kunnen verkrijgen van informatie over ziekte en 
gezondheidszorg en deze kunnen toepassen in de eigen leefsi-
tuatie. Bij kritische en analytische gezondheidsvaardigheden is 
het individu in staat om de verkregen informatie kritisch te 
analyseren en deze zodanig te gebruiken om meer controle en 
regie te krijgen over het eigen leven (Twickler et al., 2009). 
 
Nivel (2014) verwijst naast de functionele lees- en rekenvaar-
digheden en het vermogen om informatie te vinden en deze te 
verwerken, ook naar bredere definities van gezondheidsvaar-
digheden. Deze zouden ook psychologische kenmerken, zoals 

                                                           
9 Institute of Medicine (2004) Health Literacy: A Prescription to End Confu-
sion. Washington, DC: The National Academies Press.   
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zelfvertrouwen, motivatie, kritisch vermogen en sociale vaar-
digheden omvatten. 
 
Uitgaande van verschillende definities kan worden gesteld dat 
gezondheidsvaardigheden betrekking hebben op cognitieve en 
sociale vaardigheden om informatie te verkrijgen over gezond-
heid, ziekte en zorg en het vermogen om adequaat daarmee 
om te gaan. Dit met als doel meer invulling te geven aan eigen 
leven door meer controle en eigen regie. Dus gezondheids-
vaardigheden hangen niet alleen sterk samen met lees, schrijf- 
en rekenvaardigheden, maar gaan verder. Ze impliceren tevens 
het vermogen om de verkregen informatie te vertalen en (kri-
tisch) toe te passen in eigen leven. Dit geldt tevens voor  
eHealth-vaardigheden. Deze vaardigheden worden in hoofd-
stuk 4 besproken.  
 
Gezondheidsvaardigheden van Nederlanders  

Drie op de tien Nederlanders zou moeite hebben met het 
vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezond-
heidsinformatie. Dit zou met name gelden voor mannen, 
ouderen, mensen met een lagere opleiding en een lager 
inkomen (lage SES10).  
 
Op internationaal niveau scoort Nederland relatief goed wat 
betreft gezondheidsvaardigheden. In acht onderzochte 
landen11 (Pelikan et al., 2012; Sorensen et al., 2013) lag het 
percentage mensen met onvoldoende gezondheidsvaardig-
heden gemiddeld op 12,4%. Nederland scoorde 1,8%. Bij 
35,2% van de bevolking in deze landen waren de gezond-
heidsvaardigheden problematisch. In Nederland was dit het 
geval bij 26,9% van de bevolking. 
 
In een ander onderzoek bij ruim 65 landen waar leesvaar-
digheid centraal stond, kwam Nederland op de 10e plaats, 
met alleen Finland als Europees land boven zich.  

Bron: Nivel, 2014 

 
 
 

                                                           
10 Sociaal-economische status. 
11 Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Ierland, Nederland, 
Polen. 
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4 Bepalende factoren in acceptatie en gebruik 

van technologie 

In dit hoofdstuk kijken we naar een aantal determinanten voor 
acceptatie en gebruik van technologie. Deze determinanten 
geven ons een basisbeeld van wat bepalend is in acceptatie en 
gebruik van technologie. 
  
 

4.1 UTAUT2-model 

Het UTAUT212-model (Venkatesh et al., 2012) brengt een 
zevental determinanten in beeld voor acceptatie en gebruik 
van technologie. De eerste aanzet voor dit model is gedaan 
door Davis (1986). Oorspronkelijk was dit model bedoeld om 
algemene determinanten van acceptatie van technologie door 
gebruikers te kunnen verklaren. Bij meerdere technologische 
toepassingen bleek dat niet slechts bij acceptatie, maar ook bij 
invoering en gebruik van technologie, het model succesvol 
werkt in het voorspellen en verklaren van het gedrag van (po-
tentiële) gebruikers (Pijpers et al., 2002 in Peeters et al., 2013).  
 
In het model (figuur 4.1) worden de determinanten weergege-
ven die van invloed zijn op de gebruikersintentie of het ge-
bruikersgedrag. Het gebruikersgedrag (use behavior) zou ook 
via de intentie tot gebruik (behavioral intention) beïnvloedbaar 
zijn.  
 
Het gaat om de volgende determinanten:  
1. waargenomen nut (performance expectancy);  
2. waargenomen (gebruikers)gemak (effort expectancy);  
3. sociale norm (social influence); 
4. faciliterende omstandigheden (facilitating conditions); 
5. plezier dat voortkomt uit het gebruik van technologie 

(hedonic motivation); 
6. prijswaarde (price value). Dit is positief als de voordelen 

van het gebruik door de consument hoger worden geplaatst 
dan de kosten die aan het gebruik zijn verbonden; 

7. gewoonte (habit).  
 
 
 
 

                                                           
12 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.  



RVZ Gebruik van eHealth bij zelfmanagement   27 
 

Figuur 4.1 UTAUT2-model  

 
Bron: Venkatesh et al. 2012 

 
Belang van waargenomen nut en (gebruikers)gemak 
Om de intentie tot gebruik en daarmee het gebruikersgedrag te 
stimuleren, is het essentieel om kennis te hebben van de hou-
ding van potentiële gebruikers als het gaat om gebruik van 
technologie. Deze houding wordt bepaald door twee overwe-
gingen, namelijk: het waargenomen nut (performance expec-
tancy) en het waargenomen (gebruikers)gemak (effort expec-
tancy). Deze overwegingen beïnvloeden het gebruikersgedrag 
(use behavior) indirect, omdat ze eerst inspelen op de gebrui-
kersintentie (behavioral intention) van potentiële gebruikers. 
 
Belang van sociale norm en faciliterende omstandigheden 
Naast het waargenomen nut en (gebruikers)gemak zou de 
sociale norm (social influence) van de omgeving van de ge-
bruiker ook de gebruikersintentie (behavioral intention) beïn-
vloeden en daarmee indirect het gebruikersgedrag (use behavi-
or).  
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De faciliterende omstandigheden (facilitating conditions) zou-
den het gebruikersgedrag echter direct beïnvloeden. Het gaat 
hier om voldoende kennis en aanwezigheid van infrastructuur 
om de technologie toe te passen (Peeters et al., 2013). Zoals 
eerder besproken, zien Faber et al. (2013) het gebrek aan goe-
de digitale ondersteuning als een van de belangrijkste belem-
meringen voor het ondersteunen en stimuleren van zelfmana-
gement door middel van technologie. 
 
Plezier en gewoonte in gebruik  
Het plezier dat voortkomt uit het gebruik van technologie en 
de gewoonte van potentiële gebruikers behoren in het 
UTAUT2-model tevens tot belangrijke determinanten van 
acceptatie en gebruik van technologie.  
 
Zoals in de inleiding vermeld, is ten behoeve van afbakening 
en focus de prijswaarde als determinant buiten beschouwing 
gelaten. Een andere reden hiervoor is dat deze factor zelden 
wordt genoemd in de (empirische) onderzoeken naar de con-
sument. Een afzonderlijk onderzoek naar de betalingsbereid-
heid van consumenten met betrekking tot eHealth-applicaties 
en toepassingen en de factoren die daarin een rol spelen, is 
zeker op zijn plaats.  
 
Voor nu beperken we ons in de analyse tot de zes 
bovengenoemde factoren: nut, gebruikersgemak, sociale norm, 
faciliterende omstandigheden bestaande uit kennis en 
aanwezigheid van infrastructuur voor toepassing van 
technologie, plezier en gewoonte.  
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5 Bepalende factoren in gebruik van 

technologie voor gezondheidsdoeleinden 

(eHealth)  

In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op gebruik van 
technologie voor zorg en gezondheidsdoeleinden. Er wordt 
gekeken naar empirisch onderzoek omtrent doelgroepen voor 
eHealth. Hierbij moet worden vermeld dat er weinig empirisch 
onderzoek is gedaan naar de acceptatie en gebruik van eHeal-
th.  
 
Bij het empirisch onderzoek dat gedaan is, wordt een aantal 
type ‘zorgconsumenten’ in beeld gebracht met verschillende 
attituden, waarden en behoeften. Uitgaande van deze verschil-
len wordt een reeks factoren beschreven die bepalend lijken in 
zelfmanagement en gebruik van eHealth. Deze factoren zijn 
ingedeeld in vier hoofdthema’s, namelijk:  
- persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden; 
- gezondheidstoestand;  
- omgeving (informeel en professioneel); 
- kwaliteit van ICT. 
 
Daar eHealth de technologie en het zorgdomein bij elkaar 
brengt, worden de determinanten voor acceptatie en gebruik 
van technologie, beschreven in hoofdstuk 4, aangevuld met 
nieuwe aspecten uit het zorgdomein.  
 

 

5.1 Empirisch onderzoek naar mogelijke doelgroepen 

voor eHealth 

De minder zelfredzame, de pragmatische en de maatschappijkritische 
zorgconsumenten  
Met betrekking tot gebruik van eHealth en ervaringen van 
‘patiënten’ daarin verwijst Nictiz (2012: 4-5) naar drie catego-
rieën zorgconsumenten (gebaseerd op het rapport van Moti-
vaction & NPCF, 2012). Hier is gekeken naar diensten als 
elektronische gegevensuitwisseling, beeldcommunicatie, moni-
toring van medicijngebruik en online zorg. De drie categorieën 
zorgconsumenten en hun beleving van de genoemde diensten 
zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt. 
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Tabel 5.1 Drie categorieën zorgconsumenten 
  
 Elektronische 

gegevensuitwis-
seling 

Monitoring 
medicijngebruik 

Beeldcommu-
nicatie 

Online zorg 

Minde zelf-
redzame 
zorgconsu-
menten 
 
45% van de 
Nederlandse 
bevolking 

bang om per-
soonlijk contact 
met zorgverlener 
te verliezen  

negatief gevoel 
hierbij, wel een 
positief gevoel 
over de kans op 
afname van com-
plicaties (belang 
van ervaren nut) 

zien dit als 
aanvulling op 
persoonlijk 
contact en 
vinden begelei-
ding hierbij 
belangrijk 

geven voorkeur aan 
persoonlijk contact, 
maar vinden online 
zorg wel gemakkelijk 
bij het zoeken naar 
instanties (belang van 
gebruikersgemak als 
het gaat om zoeken 
naar instanties)  

Pragmatische 
zorgconsu-
menten 
 
 
44% van de 
Nederlandse 
bevolking 

staan open voor 
ICT-
toepassingen, 
vooral die advies 
bieden op maat 
en vinden dit 
aansluiten bij de 
wensen en be-
hoeftes (belang 
van gebruikers-
gemak en ervaren 
nut) 

niet vermeld! vinden dit goed 
aansluiten bij 
wensen en 
behoeftes (be-
lang van ge-
bruikersgemak 
en ervaren nut) 

vinden dit goed aan-
sluiten, het verlaagt 
de drempel voor het 
bespreken van gevoe-
lige zaken en vinden 
efficiëntie belangrij-
ker dan bezoek aan 
hulpverlener (belang 
van ervaren nut en 
efficiëntie)  

Maatschap-
pijkritische 
zorgconsu-
menten 
 
 
11% van de 
Nederlandse 
bevolking 

meer behoefte 
aan informatie 
hierbij en willen 
eigen behandeling 
zelf monitoren, 
vinden extra 
begeleiding hier-
bij wel wenselijk 

staan deels open 
hiervoor 

staan open 
hiervoor, wor-
den weinig 
problemen 
verwacht 

staan open hiervoor 
als zij de voordelen 
zien, zoals goede 
kwaliteit van behan-
deling en efficiëntie 
in kosten en tijd 
(belang van ervaren 
nut en efficiëntie) 

Bron: Nictiz, 2012 
 

De ‘minder zelfredzame zorgconsumenten’ lijken vooral op de 
door Nictiz (2012: 5) beschreven ‘traditionele patiënten’. Deze 
“komen namelijk met een zorgvraag en willen aan de hand 
genomen worden bij het doorlopen van het zorgproces.” Ook 
zou deze groep “vooral zoeken naar praktisch bruikbare in-
formatie” (NPCF & Motivaction, 2012: 4). 
 
De ‘pragmatische zorgconsumenten’ komen het meest overeen 
met de zogenaamde ‘postmoderne patiënten’. Deze “zijn ge-
wend alles via internet te organiseren en nemen op afstand een 
proactieve rol in binnen het zorgproces” (Nictiz, 2012: 5). 
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Deze groep “gaat actief zelf op zoek, is zelfredzaam en veelei-
send” (NPCF & Motivaction, 2012: 4). 
 
De ‘maatschappijkritische zorgconsumenten’ zitten tussen de 
twee categorieën in en komen vooral overeen met de groep 
‘moderne patiënten’. Deze “zijn geëmancipeerd en hebben zelf 
kennis genomen over de eigen ziekte. Ze zijn in staat om eigen 
regie te nemen” (Nictiz, 2012: 5). Ook is gezonde leefstijl 
belangrijk voor deze groep. Daarnaast zou deze groep kritisch 
en zelfredzaam zijn en zoeken naar diepgang (NPCF & Moti-
vaction, 2012: 4). 
 
De drie beschreven typen zorgconsumenten verschillen duide-
lijk in houding en gedrag als het gaat om gebruik van techno-
logie ten behoeve van hun gezondheid en zorg. Zij hebben 
duidelijk andere wensen en behoeften. In het rapport van 
NPCF & Motivaction (2012: 36) wordt van iedere categorie 
een profiel geschetst (tabel 5.2). 
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Tabel 5.2 Profiel drie type zorgconsumenten bij gebruik van eHealth  

Bron: NPCF & Motivaction, 2012 

Relevante factoren samengevat 
Bij de profielindeling van de doelgroepen voor eHealth wordt 
een aantal relevante verschillen zichtbaar, namelijk: 
- de gezondheidstoestand en de persoonlijke beleving van de 

eigen gezondheidstoestand; 
- de waarde die men hecht aan zelfredzaamheid en zelfregie 

(dit werkt door in de waarde die men hecht aan keuzevrij-
heid);  

- de waarde die men hecht aan persoonlijk contact; 
- de mate van kennis om zelf actief op zoek te gaan naar 

informatie en daarin gebruikt te maken van technologie.  
 

In de volgende paragrafen (5.2 t/m 5.5) wordt verder ingegaan 
op relevante factoren voor het gebruik van eHealth gericht op 
zelfmanagement en de benodigde (e)gezondheidsvaardigheden. 
Dit wordt gedaan aan de hand van de eerder aangegeven inde-
ling, namelijk: persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden, ge-
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zondheidstoestand, omgeving (informeel en professioneel) en 
kwaliteit van ICT. 
 
 

5.2 Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden 

In deze paragraaf is gekeken naar de invloed van geletterdheid 
en opleidingsniveau op (e)gezondheidsvaardigheden en ge-
bruik van eHealth in het kader van zelfmanagement. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan leerstijlen waarmee rekening moet 
worden gehouden om de zorgvrager adequaat te begeleiden in 
het ontwikkelen en eigen maken van de voor hem relevante 
(e)gezondheidsvaardigheden.  
 
Geletterdheid en opleidingsniveau  
Norman et al. (2006) verwijzen naar het eerdergenoemde 
IOM-rapport als het gaat om de relatie tussen gezondheid en 
geletterdheid, welk bepalend is voor persoonlijke 
(e)gezondheidsvaardigheden. Hieruit blijkt dat mensen die 
beperkt geletterd zijn minder kennis hebben van ziektemana-
gement en gezonde leefstijl, een lagere gezondheidsstaat heb-
ben (ongezonder leven: meer roken, meer obesitas) en minder 
geneigd zijn gebruik te maken van preventieve diensten in 
vergelijking met gemiddeld of bovengemiddeld geletterde 
mensen. 
 
Ook in het rapport van Nictiz (2012) wordt geconstateerd dat 
hoe hoger het opleidingsniveau van mensen, des te groter het 
gebruik van internetzorg. De analyse van Motivaction & 
NPCF (2012: 10 t/m 33) laat tevens zien dat hoger opgeleiden 
vaker op de hoogte zijn van het begrip ‘eHealth’ en inderdaad 
meer gebruik maken van online zorgmogelijkheden om afspra-
ken te maken of advies te vragen. Ook blijken hoger opgelei-
den met 73% bovengemiddeld (68%) geïnteresseerd in de 
inhoud van hun medische dossier (Nictiz, 2012).  
 
Motivaction & NPCF (2012: 10 t/m 33) constateren dan ook 
dat hoger opgeleiden vaker vinden dat ze recht hebben op 
inzage in hun medisch dossier (71%) en zelf de regie willen 
hebben over hun eigen gezondheid (43%). Bezorgdheid over 
privacy speelt zeker een rol (29%). 
 
Lageropgeleiden denken vaker dan middelbaar en hoger opge-
leiden niet te kunnen begrijpen wat er in hun medisch dossier 
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staat en hebben ook minder interesse in patiëntenportalen 
(63%), zoals een PGD13. 
 
Leerstijlen  
Belangrijk is om op te merken dat bij geletterdheid en 
(e)gezondheidsvaardigheden vooral het proces centraal staat en 
niet de uitkomst of het resultaat (Schrijvers, 2014). De ontwik-
keling van deze vaardigheden is een leerproces dat voortdu-
rend aandacht en verbetering vereist. Het is dan ook belangrijk 
dat zorgverleners rekening houden met de leerstijl van potenti-
ële eHealth-gebruikers. Dit maakt het leerproces aangenamer, 
gemakkelijker, toegankelijker en stimuleert daarmee het ge-
bruik van technologie, ook in zorg en gezondheid. Hieronder 
worden verschillende leerstijlen kort besproken. Dit ter illu-
stratie van wat deze verschillen nu eigenlijk betekenen.  
 
Schrijvers (2014: 44-45) verwijst naar vier leerstijlen van Kolb 
(1984) die volgens hem van belang zijn voor “gezondheidsbe-
vorderaars en andere aanbieders van preventieve interventies 
bij het stellen van een educatieve diagnose.” Om een cliënt de 
voor hem relevante (e)gezondheidsvaardigheden bij te bren-
gen, is het volgens Schrijvers (2014) noodzakelijk om te weten 
wat zijn leerstijl is. Hierbij neemt hij de volgende leerstijlen 
van Kolb in beschouwing. In het onderstaande beperken we 
ons tot een aantal belangrijke verschillen tussen deze leerstij-
len. 
 
1. Doener (accommoderen) 

Ik ben voor alles in. Leert het beste van: direct ervaring 
opdoen en in het diepe gegooid worden met een uitdagen-
de taak. 

 
2. Bezinner (divergeren) 

Ik wil hier even over nadenken. Leert het beste van: eerst 
na te denken en dan pas te doen; beslissingen kunnen ne-
men zonder limieten en tijdsduur. 

  
3. Denker (assimileren) 

Leert het beste van: gestructureerde situaties, waaronder 
congressen, colleges en boeken, met duidelijke doelstellin-
gen; relaties kunnen leggen met eigen kennis; intellectueel 
uitgedaagd worden; vragen kunnen stellen en de basisme-
thodologie en logica achterhalen; concepten, modellen en 
systemen.  

                                                           
13 persoonlijk gezondheidsdossier 
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4. Beslisser (convergeren) 

Leert het beste van: duidelijk verband tussen theorie en 
praktijk; zich kunnen richten op praktische zaken; toelich-
ting van technieken aan de hand van duidelijke praktische 
voorbeelden; dingen kunnen uitproberen en oefenen onder 
begeleiding van een expert.  

 
 

5.3 Gezondheidstoestand 

In deze paragraaf wordt besproken hoe de aard en ernst van 
aandoening(en) een rol spelen in (e)gezondheidsvaardigheden 
en gebruik van eHealth in het kader van zelfmanagement.  
 
De aard van aandoening(en) 
Bij zelfmanagement verwijzen meerdere kennisinstituten 
(NPCF, 2009; Vilans, 2011; CBO, 2011) in het bijzonder naar 
mensen met een of meer chronische aandoeningen. Maar wat 
verstaan we nu eigenlijk over chronische aandoening(en)? In 
het Nationaal Kompas Volksgezondheid geeft het RIVM de 
volgende omschrijving: “irreversibele aandoeningen zonder 
uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekte-
duur. Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door een 
langdurig beroep op de zorg14.” 
 
Daarnaast onderscheidt het RIVM vier typen chronische ziek-
ten (Van den Bos et al., 2000). 
  
- levensbedreigende ziekten als kanker en beroerte; 
- aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden, 

zoals astma en epilepsie; 
- aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend 

van aard zijn, zoals reumatoïde artritis en chronisch hartfalen; 
- chronische psychische stoornissen. 
 
De bovengenoemde typen chronische aandoeningen komen 
sterk overeen met de chronische aandoeningen waarvoor het 
Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ) zich in-
zet15, namelijk COPD/astma, depressie, diabetes, hartfalen, 
kanker, reuma en spierziekten. LAZ bestaat uit verschillende 
patiëntenorganisaties, NPCF en CBO.  

                                                           
14 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-

aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/beschrijving/ 
15 http://www.zelfmanagement.com/hart-voor-zelfmanagement/?p=46  

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/beschrijving/
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/beschrijving/
http://www.zelfmanagement.com/hart-voor-zelfmanagement/?p=46
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Zoals het schema van NPCF (2009) in hoofdstuk 3 laat zien, 
omvatten eHealth-diensten verschillende digitale patiëntenver-
sies van richtlijnen, sociale netwerken, wiki’s, fora en digital 
communities. Ook zijn er verschillende toepassingen voor 
zelftest, zelfmonitoring, gepersonaliseerde leefstijlprogram-
ma’s, etc. Deze diensten en toepassingen worden ingezet voor 
verschillende doeleinden, namelijk: (1) het informeren van de 
zorgvrager over de aandoening(en); (2) het laten meten en 
monitoren (bewaken) van de gezondheidstoestand en de daar-
bij relevante waarden, zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, 
etc.; (3) het in contact brengen/laten communiceren met lot-
genoten (Vilans, 2011). De aard van aandoening(en) is bepa-
lend in de keuze voor bijpassende eHealth.  
 
De ernst van aandoening(en) 
Het fysieke en mentale vermogen tot zelfmanagement wordt 
niet alleen bepaald door kennis en persoonlijke 
(e)gezondheidsvaardigheden van de zorgvrager, maar ook door 
de fase en progressie van zijn aandoening(en). De ernst van 
aandoening(en) is tevens van invloed op het vermogen van de 
zorgvrager in de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
oftewel ADL-vaardigheden. Vilans (2011) stelt dat de progres-
sie van ziekte ook van invloed kan zijn op de voorkeuren, 
waarden en verwachtingen van patiënten gedurende het zorg- 
en ondersteuningsproces.  
  
 

5.4 Omgeving informeel en professioneel 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de omgeving 
van de zorgvrager en de rol daarvan in 
(e)gezondheidsvaardigheden en gebruik van eHealth in het 
kader van zelfmanagement. Dit betreft zowel de informele als 
de professionele omgeving. 
 
Professionele omgeving 
Bij de professionele omgeving gaat het met name om de fase 
en doelstelling van zelfmanagement en de relatie tussen de 
zorgverlener en de zorgvrager. Deze factoren zijn van invloed 
op de keuze voor bijpassende eHealth.  
 
In de vorige paragraaf is geconstateerd dat de ernst van aan-
doening(en) van invloed is op het fysieke en mentale vermo-
gen tot zelfmanagement en de voorkeuren, waarden en ver-
wachtingen van patiënten gedurende het zorg- en ondersteu-
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ningsproces. Dus behalve kennis en persoonlijke 
(e)gezondheidsvaardigheden is ook de ernst van aandoe-
ning(en) medebepalend voor de fase en doelstelling van zelf-
management. Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, vraagt 
iedere fase en doelstelling van zelfmanagement om andere 
eHealth-toepassingen.  
 
De driehoek van chronische zorg (figuur 5.1) is een model 
waarmee de ernst van chronische aandoeningen in beeld wordt 
gebracht.  
 
Figuur 5.1 Driehoek van chronische zorg 

 
Bron: Vilans, 2011 

 
Waar het bijvoorbeeld in level 1 om routinezorg gaat in de 
eerstelijn gaat het in level 3 om intensieve zorg en begeleiding 
binnen een multidisciplinaire team van professionals (Vilans, 
2011: 43). Het is dan ook goed denkbaar dat in dergelijk uit-
eenlopende settings het vermogen tot zelfmanagement en de 
mogelijkheden voor gebruik van eHealth anders zijn. 
 
Dit geldt ook voor de betrokkenheid van actoren. Bijvoor-
beeld in level 1, waar de risico’s het laagst zijn, zal sneller en 
vaker een beroep worden gedaan op informele zorg- en onder-
steuningssystemen. Denk aan zelfmanagement netwerken en 
lotgenoten contact, betrokkenheid van buurtbewoners, familie, 
vrienden, mantelzorgers en beroep op eigen kracht van de 
zorgvrager.  
 
Zelfmanagement wordt door NPCF (2009) als volgt in de 
driehoek van chronische zorg geplaatst. Figuur 5.2 geeft een 
beeld van hoe de ernst van aandoening(en) bepalend is voor de 
relatie tussen zorgverlener en zorgvrager en de plek die andere 
actoren, zoal sociale netwerken waaronder zelfmanagement 
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netwerken, familie, vrienden en mantelzorgers, in het zorg- en 
ondersteuningsproces krijgen. Al deze verschillen zijn van 
invloed op de keuze voor bijpassende eHealth. 
 
Figuur 5.2 Zelfmanagement in de driehoek van 

chronische zorg 

Bron: NPCF, 2009 
 

Nictiz (2012: 5-6) verwijst naar Empirica die het belang van 
verschillende gebruikerssituaties benadrukt in de acceptatie en 
toepassing van technologie in zorg en gezondheid. In dit mo-
del worden zeven gebruikerssituaties onderscheiden. Bij iedere 
gebruikerssituatie zijn de bijpassende eHealth-diensten weer-
gegeven voor onder andere onderlinge communicatie. Het 
onderstaande geeft ons een beeld hoe verschillende gebrui-
kerssituaties van invloed zijn op gebruik van eHealth.  
 
1. Patiënt – Zorgverlener/ Zorgverlener – Patiënt 

eHealth-diensten voor toegang/inzage patiënt tot EPD’s16 
ofwel EHR’s17, faciliteren van afspraken, zorg op afstand, 
zoals: elektronische consulten of telemonitoring. 
  

2. Zorgverlener – Zorgverlener 
eHealth-diensten voor uitwisseling van medische gegevens, 
elektronisch doorverwijzen van patiënten, consulteren van 

                                                           
16 Elektronisch Patiënten Dossiers 
17 Electronic Health Records 
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collega’s. 
  

3. Zorgverlener – Anderen 
eHealth-diensten voor het doen van bestellingen bij leve-
ranciers, indienen van declaraties bij zorgverzekeraar. 
  

4. Patiënt – Anderen 
eHealth-diensten voor raadplegen van benchmarkinforma-
tie of ander voorlichtingsmateriaal. 
 

5. Patiënt – Patiënt 
eHealth-diensten voor lotgenotencontact. 
 

6. Zorgverlener binnen eigen werkcontext 
eHealth-diensten voor gebruik van EPD’s/EHR’s, beslis-
singsondersteunende systemen. 
 

7. Patiënt binnen eigen persoonlijke levenssfeer  
eHealth-diensten voor bijhouden van zelfmetingen of eigen 
doelen op gebied van leefstijl. Dit in de vorm van een per-
soonlijke applicatie voor ‘zelfmanagement’.  

 
NPCF (2009: 13-14) beperkt zich tot vier gebruikerssituaties 
met de volgende eHealth-diensten. 
 
1. Zorgverlener met andere zorgverlener (doctor to doctor; D2D) 

Teleconsultatie; teleradiologie; telepathalogie; huisarts 
waarneemgegevens; elektronisch medicatie dossier of e-
learning. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat HWG en EMD niet 
alleen van toepassing zijn bij zorgverleners onderling, maar 
ook patiënten kunnen inzage hebben in hun eigen dossier.   

 
2. Zorgverlener met patiënt (doctor to patient; D2P) 

Telemonitoring; telethuiszorg; anamnese op afstand; inzage 
in het medisch dossier.  

 
3. Patiënt met zorgverlener (patient to doctor; P2D) 

Zelfmeten en meetwaarden zelf invoeren, e-consult. 
 
4. Patiënt met anderen (patient to patient; P2P) 

Het gaat hier om diensten die niet alleen patiënten ofwel 
lotgenoten met elkaar verbinden, maar ook patiënten met 
anderen, zoals mantelzorgers, familie, vrienden, collega’s, 
etc. 
Hierbij valt te denken aan digital communities, zoals Face-
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book en myface); user-generated content, bijvoorbeeld 
wikipedia; fora, wisdom of crowds en weblogs. 

 
Informele omgeving 
Bij de informele omgeving staan we vooral stil bij de sociaal-
economische status en het sociale kapitaal van de zorgvrager. 
Deze factoren zijn tevens van invloed op 
(e)gezondheidsvaardigheden en gebruik van technologie voor 
zorg en gezondheidsdoeleinden.  
 
Meerdere experts in het zorgdomein verwijzen naar het sociaal 
economische milieu als belangrijke factor in verwachtingen 
van zorg en gebruik van technologie daarin (Motivaction & 
NPCF, 2012; Nictiz, 2012; Nivel; 2014). Uit onderzoek van 
Motivaction (2013) naar de steeds toenemende iSamenleving 
en iOverheid oftewel de toenemende digitalisering en informa-
tisering van de samenleving en daarmee van de overheid, lijkt 
het sociale milieu nog meer dan leeftijd en opleiding de meest 
bepalende factor te zijn voor de mate waarin burgers participe-
ren in de iSamenleving en de mate waarin zij positief staan 
tegenover de iOverheid. 
 
De sociale milieus worden ingedeeld op basis van twee assen. 
De eerste as betreft drie maatschappelijke waardeoriëntaties, 
namelijk:  
- traditioneel: behouden ; 
- modern: bezitten, verwennen ; 
- postmodern: ontplooien, beleven . 
 
De tweede as weergeeft de onderstaande drie sociale statussen: 
- laag; 
- midden; 
- hoog . 
 
De iSamenleving en de iOverheid zouden vooral worden om-
armd door “jongeren, hoger opgeleiden en door sociale milieus 
die sterk open staan voor nieuwe technologie, zelfredzaam zijn 
ingesteld en zich makkelijk bewegen in diverse sociale netwer-
ken” (Motivaction, 2013: 5). 
  
Zo blijkt ook het gebruik van een medisch portaal als PGD 
groter te zijn bij mensen met een hoger sociaal-economische 
status. Daarnaast wordt uit onderzoek zichtbaar dat mensen 
met een hogere sociale status meer via internet communiceren 
over gezondheid, meer ervaring hebben met het zoeken naar 
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online informatie en meer geneigd zijn om via de mail met de 
huisarts te communiceren.  
 
In de literatuur wordt tevens vaak verwezen naar het belang 
van steun uit directe leefomgeving, zoals familie waaronder 
kleinkinderen, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en andere 
sociale netwerken voor zelfmanagement (Nivel, 2014; Galen-
kamp et al. 2012; Vilans, 2011; NPCF, 2009). Het mobiliseren 
van de nodige hulpbronnen uit de directe leefomgeving en 
andere sociale netwerken wordt ook het sociaal kapitaal ge-
noemd (Lin, 2011; Flap, 2002; 2001; Burt, 1992; Komter et al., 
2004 [2000]). Het is echter van belang om te beseffen dat het 
sociaal kapitaal van mensen geen statisch gegeven is waar we 
altijd vanuit kunnen gaan. Het verandert gedurende de levens-
fasen, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 
Vilans (2011) verwijst naar persoonsgerichte zorg en het be-
lang van ‘patient centerdness’. Dat wil zeggen “het respecteren 
van de voorkeuren, waarden en verwachtingen van patiënten 
en de verzekering dat deze aspecten alle klinische beslissingen 
zullen leiden” (Schrijvers, 2014: 132). De voorkeuren, waarden 
en verwachtingen van patiënten zouden nauw verbonden zijn 
met hun levensfase en daarin de veranderende persoonlijke 
omstandigheden, waaronder verandering in aanwezigheid en 
mate van steun uit directe leefomgeving en sociale netwerken. 
 
 

5.5 Kwaliteit van ICT 

Uit het UTAUT2-model (Venkatesh et al., 2012) en onderzoe-
ken naar doelgroepen voor eHealth komt een aantal waarden, 
motieven en overwegingen naar voren dat men zou aanzetten 
tot gebruik van technologie, waaronder eHealth. Het gaat hier 
om factoren als nut, gebruikersgemak ofwel gebruikersvriende-
lijkheid, efficiëntie, gevoel van vertrouwen, vertaald in veilig-
heid en privacy, plezier dat voortkomt uit het gebruik, aanwe-
zigheid van en toegang tot goed werkende ICT-infrastructuur. 
 
Deze waarden, motieven en overwegingen zijn belangrijk voor 
(potentiële) gebruikers en kunnen als belangrijke maatstaven 
worden gehanteerd voor de kwaliteit van eHealth. Anders 
gezegd, de kwaliteit van eHealth hangt samen met de mate 
waarin de diensten en toepassingen voldoen aan de wensen en 
behoeften van (potentiële) gebruikers. 
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Bij de motieven en overwegingen van mensen om wel/geen 
gebruik te maken van eHealth valt een aantal achtergrondvari-
abelen op, namelijk: geletterdheid en opleidingsniveau, leeftijd, 
geslacht en (ervaren) gezondheidstoestand. 
 
Deze paragraaf is ingedeeld op grond van deze variabelen. 
Daar geletterdheid en opleidingsniveau al in paragraaf 5.2 
besproken zijn, komen deze niet meer aan bod in deze para-
graaf om herhaling te voorkomen. 
 
Leeftijd 
Uit het rapport van Motivaction & NPCF (2012) blijkt dat 50-
plussers meer waarde hechten aan persoonlijk contact. Nivel 
(2013: 48) constateert tevens dat respondenten onder 60 jaar 
veel meer bereid zijn gebruik te maken van internet in de zorg 
dan de groep respondenten boven 60 jaar. Hierbij valt te den-
ken aan “adviezen van huisarts willen bekijken via internet, 
medische gegevens via internet willen inzien, via internet af-
spraak willen maken met de huisarts of vragen stellen en via 
internet de gezondheid willen bijhouden.”  
 
Jongeren (18 t/m 29 jaar) zouden sneller en vaker gebruik 
maken van online of mobiele zorgmogelijkheden uit efficiëntie 
(14%). Bovendien zou hun gebruik toenemen als ze het nut 
ervan bij anderen zien (25%) en/of op aanraden van huisarts 
(26%) (Motivaction & NPCF, 2012: 10 t/m 33). Het is opval-
lend dat ook onder jongeren het percentage van (bereidheid 
tot) gebruik niet echt hoog scoort.  
 
Verder blijkt dat jongeren (18 t/m 29 jaar) niet veel interesse 
tonen in (patiënt)portalen (63%) zoals een PGD (persoonlijk 
gezondheidsdossier). Daarnaast zou een groot deel van de 
jongeren niet geïnteresseerd zijn in de inhoud van zijn (me-
disch) dossier (62%). Een deel geeft aan er geen tijd voor te 
hebben om kennis te nemen van de inhoud van zijn medisch 
dossier (35%). Het is interessant om te zien dat ze echter meer 
geneigd zijn om gebruik te maken van (patiënt)portalen als ze 
op het nut ervan worden gewezen (21%). Jongeren lijken 
überhaupt minder bekend te zijn met het concept van een 
persoonlijke gezondheidsdossier ofwel PGD (71%) (Motivac-
tion & NPCF, 2012: 10 t/m 33).  
 
Tenslotte kan de mate en wijze van toegang tot internet sterk 
verschillen in bepaalde leeftijdsgroepen. Nivel (2013: 46) con-
stateert dat 89% van de respondenten toegang heeft tot inter-
net waarbij dit voor de respondenten onder 60 jaar 96% be-
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draagt en vanaf 60 jaar 79%. Niet alleen het verschil in mate 
van toegang is belangrijk, maar ook de wijze van toegang. De 
respondenten jonger dan 60 jaar hebben vooral toegang tot 
internet via de mobiele telefoon (57%), terwijl dit voor ouder 
dan 60 jaar 31% bedraagt. Ook bij het gebruik van een tablet is 
verschil te zien, namelijk 19% bij de groep ouder dan 60 jaar 
en 28% bij de groep jonger dan 60 jaar (Nivel, 2013: 46). Ou-
dere leeftijdsgroepen lijken vooral via een computer toegang te 
hebben tot internet.  
 
Ouderen en eHealth  

Het onderzoek van M. Honig (2010) naar ouderen en tech-
nologie brengt een aantal interessante aspecten aan het 
licht. 
 
Meest gebruikte technologie 
Televisie, radio en telefoon zijn de meest gebruikte appara-
ten. TV en radio zijn technologieën die een vaste plaats 
hebben in het dagelijkse leven van ouderen.  
 
Gebruikswijze 
De belangrijkste redenen voor gebruik zijn ontspanning, 
communicatie en nieuws. Ook worden deze apparaten 
vooral monofunctioneel gebruikt. Dus ondanks dat de he-
dendaagse televisie over meerdere technologische functies 
beschikt, wordt deze vooral gebruikt om beelden uit te 
zenden.  
  
Nieuwe technologie 
Uit interviews blijkt dat ouderen een afwijzende houding 
hebben ten aanzien van nieuwe technologie. Men lijkt moei-
te te hebben om zich te verdiepen in de nieuwe technologie 
en deze eigen te maken. Nieuw technologie impliceert vaak 
multifunctionaliteit wat gepaard gaat met multitasken. Dit 
terwijl ouderen vooral gewend zijn monofunctioneel ge-
bruik te maken van apparaten, meer moeite hebben met 
multitasken en schakelen tussen meerdere functies. Het 
gebruik moet eenvoudig en duidelijk zijn. Ook vinden ou-
deren het belangrijk dat een apparaat echt nuttig blijkt te 
zijn, goed werkt, van goede kwaliteit is en altijd hetzelfde 
vertrouwde resultaat geeft.  
  
Conclusie van de auteur(s) 
- Niet de leefstijl van ouderen aanpassen aan nieuwe 

technologie, waaronder eHealth, maar juist inspelen op 
de mogelijkheden die hun leefstijl biedt.  
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- Nieuwe technologieën, waaronder eHealth-
toepassingen, introduceren via televisie daar ouderen 
hier het meest gebruik van maken.  

- De nieuwe technologie moet het vertrouwde resultaat 
geven of zelfs beter zijn.  

- Ook al gaat het bij nieuwe technologie om multifuncti-
onele apparaten toch kunnen kiezen voor monofunctio-
neel gebruik en monotasking bij ouderen die hier be-
hoefte aan hebben. Er zijn echter ook ouderen die wel 
in staat zijn technologie die multifunctioneel is eigen te 
maken. Het is belangrijk vooral voor ouderen de drem-
pel voor gebruik zo laag mogelijk te houden. Dat wil 
zeggen per situatie inspelen op de huidige mogelijkhe-
den en vaardigheden van ouderen om de functionaliteit 
van het apparaat voor zover mogelijk maximaal benut-
ten. 

 
Krijgsman (2013) verwijst naar het belang van ‘co-creatie en 
mensgerichte innovatie in de zorg’. Een eHealth-toepassing 
zou vanuit de perceptie van ouderen een wezenlijk pro-
bleem moeten oplossen. Het is dan ook van belang om 
potentiële gebruikers vanaf het begin van het ontwikke-
lingsproces erbij te betrekken met als doel de toepassing 
zoveel mogelijk te laten aansluiten op de percepties en 
verwachtingen van potentiële gebruikers. 

Bron: Honig, 2010 & Krijgsman, 2013 
 
Ouderenprofielen in eigen regie en zelfredzaamheid  

Nivel (2014) schetst vier ouderenprofielen om de verschi l-
len tussen ouderen in grote lijnen weer te geven. Deze ver-
schillen hebben betrekking op wat ouderen kunnen, willen 
en hun persoonlijke achtergrond. De profielen zijn bedoeld 
om de bestaande nuances in beeld te brengen. Dit is in 
grote lijnen gedaan, waardoor niet is ingegaan op onderlinge 
verschillen binnen een ouderenprofiel. Uiteraard bestaan 
ook onderlinge verschillen binnen een profiel. 
 
Pro-actieve ouderen (46%) 
Ervaren veel eigen regie en willen zelfredzaam zijn. Deze 
ouderen kunnen meer zelf doen en zijn in staat de nodige 
zorg en ondersteuning binnen eigen sociale netwerken te 
mobiliseren. 
 
Zorgwensende ouderen (28%) 
Ervaren veel eigen regie, maar willen minder zelfredzaam 
zijn.  
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Machteloze ouderen (16%) 
Ervaren weinig eigen regie en voelen zich minder in staat 
over hun eigen leven te beslissen. Ook zijn deze ouderen 
minder in staat om de nodige zorg en ondersteuning in 
eigen netwerken en leefomgeving te organiseren. Hoewel 
deze categorie ouderen weinig eigen regie ervaart, hecht 
deze wel veel waarde aan zelfredzaamheid.  
  
Afwachtende ouderen (10%)  
Ervaren weinig eigen regie en voelen zich minder in staat 
over hun eigen leven te beslissen. Net als machteloze oude-
ren is ook deze groep minder in staat om zorg en onder-
steuning in eigen kring en omgeving te organiseren. In 
tegenstelling tot machteloze ouderen hecht deze categorie 
weinig waarde aan zelfredzaamheid. 
   
Conclusie van het onderzoek  
De factoren die bepalend lijken te zijn in het ervaren van 
eigen regie en het belang van zelfredzaamheid zijn: 
- Zorgbehoefte en –gebruik 

Ouderen die meer AWBZ-gefinancierde zorg ontvan-
gen, ervaren in mindere mate eigen regie en hechten 
minder waarde aan zelfredzaamheid (Galenkamp et al., 
2012; Van Campen et al., 2013). 

- Etnische afkomst 
Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben vaker een la-
ger opleidingsniveau (80% van de Turkse vrouwen en 
90% van de Marokkaanse vrouwen) en beheersen de 
Nederlandse taal beperkt tot zeer beperkt. Dit zorgt er-
voor dat ze vaker afhankelijk zijn van hun kinderen en 
andere familieleden (Distelbrink et al., 2007)  

- Kennis, motivatie en zelfvertrouwen 
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking beschikt 
over onvoldoende of geringe kennis, motivatie en zelf-
vertrouwen om een actievere rol te spelen bij het om-
gaan met ziekte en zorg (Rademakers, 2013). 

- Persoonlijke en situationele kenmerken 
Ouderen die weinig eigen regie en zelfredzaamheid erva-
ren zijn vaker man, vaak alleenwonend, hebben een la-
ger sociaal economische status, een lager opleidingsni-
veau en een beperkter sociaal netwerk (Galenkamp et 
al., 2012).  

Bron: Nivel, 2014 

 



RVZ Gebruik van eHealth bij zelfmanagement   46 
 

Geslacht 
Net als ouderen hechten ook vrouwen, in verhouding tot 
mannen, meer waarde aan persoonlijk contact (41%) en vinden 
online contact afstandelijk (18% versus 11%) (Motivaction & 
NPCF, 2012: 10 t/m 33). In het rapport van Nivel (2013: 48) 
komt naar voren dat er verschil bestaat in de bereidheid van 
mannen (27%) en vrouwen (17%) als het bijvoorbeeld gaat om 
gebruikmaken van beeldscherm/beeldcontact met de huisarts. 
Ook geven vrouwen vaker aan geen vertrouwen te hebben in 
een online consult (16 versus 11%) en is veiligheid een bepa-
lende factor om wel/geen gebruik te maken van onli-
ne/portalen of mobiele zorgmogelijkheden. Als veiligheid geen 
bedreiging zou zijn, zouden vrouwen relatief meer gebruik 
maken van online of mobiele zorg dan mannen (34% versus 
29%).  
 
Ook het gemak om niet de deur uit te hoeven voor een af-
spraak met de zorgverlener, zorgt ervoor dat vrouwen het 
vaker aantrekkelijk vinden om (uit efficiëntie) online een af-
spraak te maken dan mannen (11% versus 6%). Tenslotte zijn 
vrouwen met 72% bovengemiddeld (68%) geïnteresseerd in de 
inhoud van hun medische dossier (Motivaction & NPCF; 
2012: 10 t/m 33). 
 
Gezondheidstoestand  
Motivaction & NPCF (2012: 10 t/m 33) constateren dat, in 
vergelijking met gezondere Nederlanders, chronisch zieken 
vaker online afspraken maken met hun zorgverlener (10%), 
mensen met klachten en beperkingen vaker online om advies 
vragen (7%) en apps downloaden over gezondheid en zorg 
(7%). Het gebruik van online of mobiele zorgmogelijkheden 
door mensen met klachten of beperkingen zou echter toene-
men als dit efficiënter werkt, waardoor zij sneller antwoord 
krijgen op hun medische vragen (33%) of als een (huis)arts dit 
zou aanraden (28%) of als ze het nut ervan bij iemand anders 
zien (25%).  
 
Ondanks hun gebruik van online zorgmogelijkheden geven 
ook chronisch zieken en mensen met klachten en beperkingen 
toch vaker de voorkeur aan persoonlijk contact (respectievelijk 
34% en 35%). Daarnaast maken chronisch zieken zich ook 
zorgen over de veiligheid van online portalen, zoals het inzien 
of wijzigen van gegevens door iemand anders.  
 
Wat (patiënten)portalen interessanter kan maken voor chro-
nisch zieken is als ze gemak, zelfregie en efficiëntie met zich 
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meebrengt. Bijvoorbeeld als het maken van afspraken met 
artsen/deskundigen gemakkelijker wordt (24%), zij daardoor 
de behandeling meer in eigen hand hebben (19%) en/of als ze 
daardoor de deur niet meer uit hoeven voor een afspraak met 
de zorgverlener (12%). 
 
Chronisch zieken zouden vaker geïnteresseerd zijn in kunnen 
inzien van hun medische dossier (75%), omdat ze daardoor 
meer regie hebben over hun gezondheid (43%) en hun medi-
sche gegevens bij de hand hebben (31%). Sommigen houden 
tenslotte zelf de medische gegevens bij (17%) (Motivaction & 
NPCF; 2012: 10 t/m 33). Bezorgdheid over de privacy van de 
gegevens speelt hier een grote rol (29%). 
 
Als het gaat om vaker gebruikmaken van een PGD geven 
chronisch zieken aan dat te doen als de gegevens zeker veilig 
zijn (40%), ze daardoor meer overzicht ofwel regie krijgen in 
het verloop/herstel van hun ziekte (27%) en meer gesteund en 
gestimuleerd worden in hun behandeling (14%). 
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6 Relevante factoren in acceptatie en gebruik 

van eHealth en de benodigde 

(e)gezondheidsvaardigheden in het kader van 

zelfmanagement  

Hieronder volgt een overzicht van alle genoemde factoren die 
relevant lijken in acceptatie en gebruik van  
eHealth in het kader van zelfmanagement. Deze zijn gebaseerd 
op de in de achtergrondstudie genoemde literatuur. Per hoofd-
thema wordt kort toegelicht op welke modellen en bronnen de 
genoemde factoren zijn gebaseerd. 
 
Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden 
Meerdere partijen verwijzen met name naar geletterdheid en 
opleidingsniveaus als zeer relevante factoren in 
(e)gezondheidsvaardigheden (Nictiz, 2012; Motivaction & 
NPCF, 2012; Norman et al., 2006; IOM, 2004). 
 
In hoofdstuk 5 is verwezen naar de leerbaarheid van 
(e)gezondheidsvaardigheden (Schrijvers, 2014). Het proces 
staat volgens de auteur eerder centraal dan de uitkomst of het 
resultaat. In het kader van leerbaarheid bespreekt Schrijvers 
(2014) vier leerstijlen, afkomstig van Kolb (1984).  
 
Gezondheidstoestand 
Bij gezondheidstoestand is onderscheid gemaakt tussen aard 
en ernst van aandoening(en). Bij aard van aandoening(en) en 
de keuze voor bijpassende eHealth-toepassingen zijn de doel-
stellingen van Vilans (2011) als uitgangspunt genomen. De 
aard van aandoening(en) heeft invloed op:  
1. informeren van de zorgvrager over de aandoening(en);  
2. laten meten en monitoren ofwel bewaken van de gezond-

heidstoestand en de daarbij relevante waarden, zoals ge-
wicht, bloeddruk, suiker, etc.;  

3. in contact brengen/laten communiceren met lotgenoten. 
 
Bij de ernst van aandoening(en) is uitgegaan van de driehoek 
van chronische zorg (Vilans, 2011) en het zelfmanagementmo-
del van NPCF (2009) gekoppeld aan deze driehoek. 
We zien dat de ernst van aandoening(en) medebepalend is 
voor het individuele vermogen tot zelfmanagement- en ADL-
vaardigheden. Ook geldt dat hoe ernstiger de aard van aan-
doeningen(en), des te minder de informatiebereidheid van de 
zorgvrager. 
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Omgeving (informeel/professioneel) 
Het sociaal (economische) milieu wordt vaak als de meest 
bepalende factor genoemd als het gaat om de wijze waarop 
iemand in het leven staat, de verwachtingen die hij heeft van 
de zorg en zijn (bereidheid tot) gebruik van technologie voor 
gezondheidsdoeleinden (Motivaction, 2013; Motivaction & 
NPCF, 2012; Nictiz, 2012; Nivel, 2014; Venkatesh et al., 
2012). 
 
Oog hebben voor de levensfase van mensen en de mogelijkhe-
den en beperkingen in hun sociaal kapitaal in iedere levensfase 
is een aspect dat tevens door velen (Nivel, 2014; Schrijvers, 
2014; Galenkamp et al., 2012; Vilans, 2011; NPCF, 2009) be-
langrijk wordt geacht.  
 
Bij de professionele omgeving oftewel de formele setting van 
zorg en ondersteuning is in hoofdstuk 3 vooral uitgegaan van 
het schema van NPCF (2009) over de fasen en doelstellingen 
van zelfmanagement(vaardigheden). De relatie tussen zorgvra-
ger en zorgverlener is gebaseerd op het zelfmanagementmodel 
van de NPCF (2009), gekoppeld aan de driehoek van chroni-
sche zorg (Vilans, 2011).  
 
Kwaliteit ICT 
Bij de kwaliteit van ICT is grotendeels uitgegaan van het 
UTAUT2-model (Venkatesh et al., 2012) en de onderzoeken 
naar categorisering van doelgroepen voor eHealth (profilering 
van drie type zorgconsumenten door NPCF & Motivaction, 
2012). Hierin komt een aantal waarden, motieven en overwe-
gingen naar voren dat men zou aanzetten tot gebruik van 
technologie, waaronder eHealth. Deze zijn opgenomen als 
indicatoren voor kwaliteit waar ICT in de zorg aan zou moeten 
voldoen. 
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Overzicht van beïnvloedende factoren 
 

Kwaliteit ICT 
 

Informele omgeving  
 
Sociaal-economisch milieu Sociale norm en waardeoriëntatie van de omgeving en de 
wijze waarop iemand in het leven staat. 
 
Sociaal kapitaal Betrokkenheid van familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, 
buurtbewoners, zelfmanagement netwerken in het zorg- en ondersteuningsproces. Gedu-
rende onze levensfasen kan ons sociaal kapitaal zowel kwantitatief als kwalitatief veran-
deren. Verandering in sociaal kapitaal zorgt vaak voor verandering in voorkeuren, waar-
den en verwachtingen van patiënten in het zorg- en ondersteuningsproces. 
 
 
Professionele omgeving 
Formele setting van zorg en ondersteuning:  Fase en doelstelling zelfmanage-
ment(vaardigheden) + Relatie zorgvrager/zorgverlener zorgverlener als autoriteit, 
partner of facilitator. 

Gezondheidstoestand  
 
Aard van aandoening(en) 
belangrijk voor:  
(1) informeren van de zorgvrager over de aandoening(en)  
(2) laten meten en monitoren ofwel bewaken van de gezondheidstoestand 
en de daarbij relevante waarden (gewicht, bloeddruk, suiker, etc.)   
(3) in contact brengen/laten communiceren met lotgenoten  
 
Ernst (fase en progressie) van aandoening(en)  
bepalend voor:  
(1) vermogen (fysiek en mentaal) tot zelfmanagement(vaardigheden) en 
ADL-vaardigheden  
(2) voorkeuren, waarden en verwachtingen van mensen gedurende het 
zorg- en ondersteuningsproces  

Persoonlijke (e)gezondheidsvaardigheden 
 
geletterdheid  
opleidingsniveau 
 
(e)gezondheidsvaardigheden zijn tot op zekere 
hoogte leerbaar 
 
inspelen op individuele leerstijl, leer- en aanpas-
singsvermogen  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nut 
 
Gebruikersgemak/ 
gebruiksvriende-
lijkheid 
 
Efficiëntie 
 
Gevoel van 
vertrouwen (w.o. 
veiligheid en 
privacy)  
 
Plezier 
 
Aaanwezig-
heid/toe- 
gang goed wer-
kende ICT-
infrastructuur 
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7 Oplossingsrichtingen  

In dit hoofdstuk wordt een reeks oplossingsrichtingen be-
schreven in het perspectief van het advies ‘Consumenten-
eHealth’. Deze zijn bedoeld om zelfmanagement en gebruik 
van eHealh daarin zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te 
maken voor mensen. De oplossingsrichtingen zijn met name 
gericht op professionals en organisaties in het domein van 
zorg en welzijn, producenten van eHealth voor professionals 
en gemeenten die nu met de decentralisaties nog meer dan 
voorheen betrokken zijn bij het organiseren van zorg en maat-
schappelijke ondersteuning voor de lokale burgers. Ter verhel-
dering zijn hier en daar citaten en goede voorbeelden opgeno-
men in boxjes.  
  
Professionals  
1. Heb bij zelfmanagement en de benodigde 

(e)gezondheidsvaardigheden vooral oog voor het dy-
namische leerproces en houd rekening met ambities 
en leerstijl van mensen en hun individuele mogelijk-
heden gedurende hun levensfasen. Creëer daarom 
ruimte voor flexibiliteit om tijdig en adequaat in te 
spelen op veranderingen die ten goede komen aan 
zelfmanagement en veranderingen die ten koste gaan 
van zelfmanagement. De signaleringsfunctie van de 
professional en regelmatige evaluatie op het proces 
zijn belangrijke voorwaarden. 
 
Bij zelfmanagement en de benodigde (e)gezondheids-
vaardigheden gaat het niet alleen om de uitkomst en de re-
sultaten, maar vooral om het leerproces. Dit is een zeer dy-
namisch proces waarin verschillende factoren van invloed 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschil in persoonlijke 
(e)gezondheidsvaardigheden, leer- en aanpassingsvermogen 
van individuen, mentale en fysieke vermogen tot zelfmana-
gement, fase en progressie van ziekte, mate van sociaal ka-
pitaal, voorkeuren, waarden en verwachtingen van mensen 
gedurende het zorg- en ondersteuningsproces, toegang tot 
goed werkende ICT-infrastructuur, etc. 
 
Een kanttekening bij zelfmanagement en gebruik van  
eHealth daarin is dat de patiënt/consument eigenaar wordt 
van de tools. Daarbij komt het streven dat de patiënt/ 
consument zijn gezondheidsvaardigheden verder ontwik-
kelt en beter leert om te gaan met zijn gezond-
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heid(stoestand). Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot 
een andere verhouding en machtsbalans tussen de pati-
ent/consument en de zorgaanbieder. Hierin schuilt een 
dubbelzinnigheid. Enerzijds streven professionals 
/zorgaanbieders naar zelfsturende patiënten, terwijl die 
zelfsturende patiënten een bedreiging kunnen worden voor 
hun macht, professionaliteit en verdienmodellen. Dit is een 
interessant dilemma om mee te nemen in een vervolgon-
derzoek.   
 
Zelfmanagementondersteuning op maat bieden door 
middel van SeMaS  

De Ondernemende Huisarts (DOH), een coöperatie van 
huisartsen, is sinds 2011 begonnen met de ontwikkeling 
van de zogenoemde SeMaS (Self Management Scree-
ning). Dit is een screeningsinstrument om zelfmanage-
ment op maat te bieden. Hierbij worden zelfmanage-
mentvaardigheden, competenties en barrières van te 
voren beoordeeld. Op basis van de uitkomsten bespre-
ken de zorgverlener en de zorgvrager samen welke rol 
zelfmanagement in de behandeling gaat spelen. 

 
Bron: http://www.smarthealth.nl/2014/09/08/ehealth-op-de-werkvloer-
semas-zelfmanagement-doh/ 

 
Producenten van eHealth voor professionals  
2. Integreer professionele eHealth-applicaties ook in de 

leefstijl van diegenen die minder bereid en gemoti-
veerd zijn om gebruik te maken van (nieuwe) ICT-
apparatuur voor gezondheidsdoeleinden. Betrek de 
potentiële gebruikers vanaf het begin bij het ontwikke-
lingsproces van technologische apparatuur. Leveran-
ciers van professionele eHealth lijken toch moeite 
hiermee te hebben, ook al wordt in de praktijk vaak 
gezegd dat patiënten steeds meer betrokken worden 
bij het proces. 
 
Uitgaande van de in de achtergrondstudie genoemde doel-
groepen zien we dat de houding ten aanzien van eHealth en 
(bereidheid tot) gebruik ervan enorm varieert. Alsnog valt 
ongeveer 45% van de Nederlandse bevolking onder de cate-
gorie ‘minder zelfredzame zorgconsumenten’. Uit literatuur 
lijkt het hier vooral te gaan om een deel van ouderen ofwel 
65-plussers en laagopgeleiden. Beide doelgroepen lijken 
minder gemotiveerd in gebruik van ICT voor gezondheids-
doeleinden.  

http://www.smarthealth.nl/2014/09/08/ehealth-op-de-werkvloer-semas-zelfmanagement-doh/
http://www.smarthealth.nl/2014/09/08/ehealth-op-de-werkvloer-semas-zelfmanagement-doh/
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Hoe meer mensen, met name ouderen, hun leefstijl moeten 
aanpassen voor gebruik van eHealth, des te minder zij ge-
motiveerd zullen zijn om gebruik te maken van eHealth-
applicaties en/of toepassingen. Om de gebruikersintentie 
en het gebruikersgedrag te stimuleren, is het belangrijk dat 
technologische apparatuur, in dit geval eHealth, laagdrem-
pelig en gebruikersvriendelijk wordt ervaren. Dat wil vooral 
zeggen, eenvoudig en vertrouwd. Aanpassingen kunnen 
ook nodig zijn bij mensen met een specifieke aandoening. 
Denk bijvoorbeeld aan geluidsfunctie en mondeling sturen 
van de applicatie voor mensen met een visuele beperking. 
 
Wat betreft ouderen zullen aanpassingen vooral nodig zijn 
voor een deel van de huidige generatie. De ouderen van de 
toekomst zijn relatief gezien meer gewend om gebruik te 
maken van digitale toepassingen, omdat technologie al op 
jonge leeftijd geïntegreerd is in hun dagelijkse leven. Denk 
aan het steeds meer benutten van onderwijs door middel 
van digitale applicaties; internetbankieren; online boeken 
van reizen en vakanties; chatten; beeldbellen zoals skypen 
met familie en vrienden; deelnemen aan digital communi-
ties en platforms, gebruik van smartphone, iPad, tablet, 
laptop, etc.  
 
Bovendien zien we dat in ander sectoren, zoals het 
bankwezen steeds meer e-commerce-toepassingen ontstaan 
en ingevoerd worden in de dienstverlening en het sociale 
verkeer. ING en ABN AMRO bijvoorbeeld communiceren 
met hun klanten via Skype of Google Hangouts. Hoe meer 
digitalisering in andere sectoren plaatsvindt, des te groter 
de kans dat eHealth steeds meer geaccepteerd en makkelij-
ker toepasbaar wordt. Als men eenmaal ervaring heeft met 
verschillende gebruiksvormen van ICT zou de drempel 
voor een consult met de huisarts mogelijk lager zijn. Inte-
ressant is te onderzoeken of meer acceptatie en gebruik van 
eHealth ook daadwerkelijk samenhangt met gebruik van 
ICT in andere sectoren. 

 
Ouderen en eHealth  

Het onderzoek van M. Honig (2010) naar ouderen en 
technologie brengt een aantal interessante aspecten aan 
het licht. 
 
Meest gebruikte technologie 
Televisie, radio en telefoon zijn de meest gebruikte 
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apparaten. TV en radio zijn technologieën die een vaste 
plaats hebben in het dagelijkse leven van een groot deel 
van de huidige generatie ouderen.  
 
Gebruikswijze 
De belangrijkste redenen voor gebruik zijn ontspan-
ning, communicatie en nieuws. Ook worden deze appa-
raten vooral monofunctioneel gebruikt. Dus ondanks 
dat de hedendaagse televisie over meerdere technologi-
sche functies beschikt, wordt deze vooral gebruikt om 
beelden uit te zenden.  
  
Nieuwe technologie 
Uit interviews blijkt dat de huidige generatie ouderen 
grotendeels een afwijzende houding heeft ten aanzien 
van nieuwe technologie. Men lijkt moeite te hebben om 
zich te verdiepen in de nieuwe technologie en deze 
eigen te maken. Nieuwe technologie impliceert vaak 
multifunctionaliteit wat gepaard gaat met multitasken. 
Dit terwijl ouderen vooral gewend zijn monofunctio-
neel gebruik te maken van apparaten, meer moeite heb-
ben met multitasken en schakelen tussen meerdere 
functies. Het gebruik moet eenvoudig en duidelijk zijn. 
Ook vinden ouderen het belangrijk dat een apparaat 
echt nuttig blijkt te zijn, goed werkt, van goede kwaliteit 
is en altijd hetzelfde vertrouwde resultaat geeft.  
  
Conclusie van het onderzoek  
- Niet de leefstijl van ouderen aanpassen aan nieuwe 

technologie, waaronder eHealth, maar juist inspelen 
op de mogelijkheden die hun leefstijl biedt.  

- Nieuwe technologieën, waaronder eHealth, introduce-
ren via televisie daar ouderen hier het meest gebruik 
van maken.  

- De nieuwe technologie moet het vertrouwde resultaat 
geven of zelfs beter zijn.  

- - Ook al gaat het bij nieuwe technologie om 
multifunctionele apparaten toch kunnen kiezen voor 
monofunctioneel gebruik en monotasking bij ouderen 
die hier behoefte aan hebben. Er zijn echter ook ou-
deren die wel in staat zijn technologie die multifuncti-
oneel is eigen te maken. Het is belangrijk vooral voor 
ouderen de drempel voor gebruik zo laag mogelijk te 
houden. Dat wil zeggen per situatie inspelen op de 
huidige mogelijkheden en vaardigheden van ouderen 
om de functionaliteit van het apparaat voor zover 
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mogelijk maximaal benutten. 
 
Krijgsman (2013) verwijst naar het belang van ‘co-
creatie en mensgerichte innovatie in de zorg’. Een  
eHealth-toepassing zou vanuit de perceptie van ouderen 
een wezenlijk probleem moeten oplossen. Het is dan 
ook van belang om potentiële gebruikers vanaf het be-
gin bij het ontwikkelingsproces te betrekken met als 
doel de toepassingen zoveel mogelijk te laten aansluiten 
op de percepties en verwachtingen van potentiële ge-
bruikers. 

Bron: Honig, 2010 & Krijgsman, 2013 
 
Zorg- en welzijnorganisaties & gemeenten  
3. Praat de burger bij in begrijpelijke taal en niet in be-

leidsjargon. Duidelijke communicatie en structurele 
interactie met de burger door middel van eenvoudige 
taal en illustraties kan de bestaande kloof tussen be-
leid en praktijk verkleinen.  
 
Niet alleen professionals, maar ook de overheid moet in-
vesteren in communicatie met patiënten en burgers over de 
mogelijkheden van zelfmanagement en de rol van eHealth 
daarin. In het voorlichtingstraject moet er vooral aandacht 
zijn voor de groepen met lagere (e)gezondheidsvaardig-
heden. Denk aan burgers die onder de eerder geschetste 
profielen vallen als ‘minder zelfredzame zorgconsumenten’, 
‘machteloze ouderen’ of ‘afwachtende ouderen’. Dit zijn re-
latief grote aantallen. In het onderzoek van NPCF & Moti-
vaction (2012) wordt verondersteld dat ongeveer 45% van 
de Nederlandse bevolking tot de groep ‘minder zelfredza-
me zorgconsumenten’ behoort. Meerdere onderzoeken wi j-
zen uit dat anderhalf miljoen burgers laaggeletterd zijn en 
dat 60% van de Nederlandse bevolking een taalniveau van 
B1 of lager heeft. Dat betekent dat zinnen van meer dan 
tien woorden te moeilijk zijn om te begrijpen. 

 
Twee onderzoekers over de casus van meneer Klaas-
sen (85 jaar)  

“Zelfmanagement betekent voor meneer Klaassen: hoe kan 
ik voor mezelf zorgen, maar ook: hoe overleef ik als oudere 
in deze veranderende maatschappij. Het zijn andere dingen 
dan de ziekte die je bezighouden.” 
 
“Uiteraard ontkomt ook hij niet aan ‘medisch zelfmana-
gement’ en de instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld. 
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Deze houden hem behoorlijk bezig, zoals een verlopen 
DigiD, die hij nodig heeft om in zijn medisch dossier te 
kunnen kijken. Hierover zegt hij: “Ik kan in mijn eigen 
dossier kijken, maar ik heb het nog nooit gebruikt. Want 
dan moet ik eerst een DigiD-code. En die DigiD-code is 
verlopen dus ik moet een nieuwe DigiD-code aanvragen. 
En dan heb je dat ingevuld en dan krijg ik een sms’je op 
mijn telefoon die ik niet heb. Het is geen drempel, het is 
een berg en dat weerhoudt mij, omdat het allemaal zoveel 
tijd kost en ik wil die tijd die ik heb zo graag op andere 
manieren gebruiken. Ik wil graag vrije tijd, wandelen, of 
fietsen.” 
 
“De ouderen worstelen met het begrip ‘zelfmanage-
ment’. Door de abstracte terminologie, lijkt het iets 
nieuws dat moeilijk haalbaar is. De zelfgenoegzame ma-
nier van spreken over zelfmanagement maakt dat we de 
terminologie, de achterliggende doelen en randvoorwaar-
den onvoldoende bevragen vanuit de mensen om wie het 
in eerste instantie gaat. In een participatiesamenleving zou 
je verwachten dat we op z’n minst de moeite nemen om 
een gedeelde taal te vinden, zodat we met elkaar in gesprek 
kunnen over de achterliggende ideeën en doelen, de doelen 
van de patiënt serieus worden meegewogen en de rand-
voorwaarden die daarvoor nodig zijn worden onderzocht 
en gerealiseerd. Zeker als de patiënt zelf geacht wordt 
centraal te staan, zoals de term zelfmanagement toch sug-
gereert. Durven of doen we dit niet, dan leidt dit tot deni-
grerende situaties en dis-empowerment van mensen die 
hun hele leven al zichzelf managen.” 

Bron: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/08/hoe-meneer-
klaassen-85-worstelt-met-zelfmanagement/  

 
(C. Dedding & M. Zwerver van het Athena Instituut van de VU) 
 

4. Mate van toegang tot en gebruik van internet is geen 
maatstaf voor (e)gezondheidsvaardigheden. Besteed 
vooral extra aandacht aan burgers met beperkte moge-
lijkheden en lagere (e)gezondheidsvaardigheden. Dit 
blijkt succesvol te werken en zou de kloof tussen ho-
ger- en lageropgeleide burgers kunnen verkleinen. 
 
Hoewel eHealth kan bijdragen aan bevordering van ge-
zondheidsvaardigheden en vermogen tot zelfmanagement, 
kan het ook de kloof tussen de mensen die het al kunnen 
en die minder beschikken over de benodigde 
(e)gezondheidsvaardigheden vergroten.  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/08/hoe-meneer-klaassen-85-worstelt-met-zelfmanagement/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/08/hoe-meneer-klaassen-85-worstelt-met-zelfmanagement/
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CBS (2011) stelt dat 92% van de huishoudens in 2010 over 
een computer of laptop beschikte, waarvan het percentage 
huishoudens met een internetaansluiting 84% bedroeg. Dit 
was het hoogste van alle Europese landen. Ook al scoort 
Nederland het hoogste van alle Europese landen in interne-
taansluiting (84% huishoudens in 2010) zien we dat 10% 
van de bevolking nog nooit gebruik heeft gemaakt van in-
ternet. Het gaat hier vooral om ouderen ofwel 65-plussers 
(44% van deze groep) en laagopgeleiden (19% van deze 
groep).  
 
Ook uit onderzoeken van de Universiteit Twente blijkt dat 
computervaardigheden vooral sterk samenhangen met op-
leidingsniveau en deels met leeftijd. Zoals eerder vermeld, 
is anderhalf miljoen van de Nederlandse bevolking laagge-
letterd is en heeft 60% een taalniveau van B1 of lager. Dat 
wil zeggen dat men moeite heeft om zinnen van meer dan 
tien woorden te begrijpen.  
 
Ook verschilt het doel van internetgebruik enorm. Waar 
hoger opgeleiden internet vaker gebruiken voor het zoeken 
naar informatie in relatie tot onder andere hun carrière en 
gezondheid, gebruiken lager opgeleiden internet vooral 
voor vermaak, ontspanning en groepscommunicatie. 
 
Kenmerken die om extra aandacht kunnen vragen bij zelf-
management en gebruik van eHealth, zijn:  
- laaggeletterdheid;  
- weinig tot geen ICT-vaardigheden;  
- alleenstaand met weinig tot geen familiebanden en soci-

ale netwerken waardoor het ontbreekt aan samenred-
zaamheid (met name alleenstaande mannen, omdat 
diens sociale netwerken vaak kleiner zijn dan die van 
vrouwen);  

- ernstig (ervaren) gezondheidstoestand wat leidt tot 
minder fysiek en mentaal vermogen tot zelfmanage-
ment- en ADL-vaardigheden;  

- laag inkomen ofwel lage SES18; weinig tot geen toegang 
tot onder andere de meest moderne en geavanceerde 
technologie, met name bij een deel van de huidige gene-
ratie ouderen. 

 

                                                           
18 Sociaal economische status. 
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Een ethisch vraagstuk hier is in hoeverre professionals 
kunnen aandringen bij patiënten om gebruik te maken van 
eHealth. Kan dit überhaupt op dezelfde wijze als hoe klan-
ten in het bankwezen zijn aangezet tot gebruik van inter-
net? Door het sluiten van veel kantoren en het veranderen 
van de dienstverlening bleef er namelijk niet veel keuze 
over voor de klant dan internetbankieren. Of zijn prikkels 
die men verleiden en uitnodigen tot gebruik van eHealth 
voldoende? Zo ja, hoe wenselijk is nudging eigenlijk in ge-
bruik van eHealth? De wenselijkheid van en de mogelijk-
heden voor nudging zijn tevens interessante thema’s voor 
nader onderzoek. 
 
Relevant genoemde factoren in acceptatie en gebruik 
van ICT 

Respondent:   
“Gebruik van eHealth-toepassingen door bijvoorbeeld 
cliënten met dementie of in de GGZ wordt vaak be-
paald door hun computerervaring, de status van hun 
aandoening en de ernst van de gezinssituatie. Ook het 
netwerk van cliënten en de samenredzaamheid zijn be-
palende factoren. Als het netwerk van een cliënt over 
veel ICT-vaardigheden beschikt, kan de cliënt meer 
beroep doen op het eigen netwerk. Vaak zie je dat hoger 
opgeleiden met een hoger sociaal-economische status 
(hoge SES) meer beschikken over ICT-vaardigheden.” 
 
Motivaction (2013): 
De iSamenleving en de iOverheid zouden vooral wor-
den omarmd door “jongeren, hoger opgeleiden en socia-
le milieus die sterk open staan voor nieuwe technologie, 
zelfredzaam zijn ingesteld en zich makkelijk bewegen in 
diverse sociale netwerken.” 
 
Nivel (2014): 
“Drie op de tien Nederlanders zou moeite hebben met 
het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van 
gezondheidsinformatie. Dit zou met name gelden voor 
mannen, ouderen, mensen met een lagere opleiding en 
een lager inkomen (lage SES19).”  

 
 
Investeren in (e)gezondheidsvaardigheden blijkt suc-
cesvol bij de meer ‘kwetsbare’ doelgroepen 

                                                           
19 Sociaal economische status. 
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Butala et al. (2014) verwijzen in hun onderzoek naar 
Medicare, een sociaal verzekeringsprogramma van de 
Amerikaanse overheid. Medicare richt zich op de toe-
gang van de gezondheidsverzekering van Amerikanen 
die 65 jaar of ouder zijn en jongeren met een handicap 
of een terminale nierziekte. 
 
Een investering van 30 miljard dollar in het faciliteren 
van ‘zinvol’ gebruik van het elektronisch medisch dos-
sier (EMRs = Electronic Medical Records), heeft gere-
sulteerd in een drastische toename van internetgebruik 
bij de Medicare populatie. De analyse van internetge-
bruik is gebaseerd op twee meetmomenten, namelijk: 
2002 en 2010. De investering heeft geleid tot de volgen-
de resultaten: 
 
- Internetgebruik in het algemeen verdubbeld van 2002 

tot 2010 (van 21% tot 42%) 
 
In verhouding is het internetgebruik in groepen met het 
laagste percentage gebruik het sterkst toegenomen: 
- opleiding lager dan middelbaar school (van 4% in 

2002 naar 9% in 2010); 
- etnische afkomst (van 7% in 20012 naar 21% in 

2010;) 
- functionele beperking (van 10% in 2002 naar 23% in 

2010); 
- laag of redelijk ervaren gezondheidsstaat (van 11% 

naar 25%); 
- 75 jaar of ouder (van 12% in 2002 naar tot 27% in 

2010); 
- alleenstaand (van 12% in 2002 naar 29% in 2010); 
- chronische aandoening (van 19% in 2002 naar 40% in 

2010).  
Bron: Butala et al. in JAMA Internal Medicine (2014) Volume 174, Num-

ber 7 
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Geraadpleegde deskundigen 

Zie bijlage 2 Adviesvoorbereiding van het advies Consumen-
ten-eHealth voor de deelnemers aan de expertmeetings. 
 


