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E-health rukt op in de gezondheidszorg. Voorstanders zijn 
enthousiast vanwege de vele toepassingsmogelijkheden. Anderen 
nemen een meer afwachtende houding aan ten aanzien van deze 
nieuwe ontwikkelingen. Wat is e-Health eigenlijk? 

Onder e-Health wordt verstaan het gebruik van informatie- 
en communicatie technologieën, die zijn gericht op de patiënt 
in het primaire zorgproces, met als doel het verbeteren van de 
individuele gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten met ziekte van Parkinson of 
diabetes communiceren via het internet met hun behandelend 
specialist, worden zwangeren met een sms’je herinnerd aan hun 
afspraken met de verloskundige en  kunnen huisartsen foto’s van 
huidafwijkingen digitaal versturen naar de huidarts, die advies 
kan geven zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te 
gaan. E-health zal de wijze waarop de zorg voor de patiënt in de 
toekomst gestalte krijgt ingrijpend beïnvloeden, dat is duidelijk: 
de geneeskunde en gezondheidszorg worden toenemend ge-
digitaliseerd. Maar kan de geneeskunst - de zorg voor patiënten
ook gedigitaliseerd worden? Naast enthousiasme over de voor-
delen rijzen er vragen: wat is de invloed op de arts-patiëntrelatie? 
Welke zijn de juridische en ethische consequenties?

In dit symposium, georganiseerd door de Medische Afdeling van 
het Thijmgenootschap, wordt stilgestaan bij de mogelijkheden 
en beloften van e-Health. Want hoe het ook zij, e-Health is bezig 
met een opmars en zal een steeds grotere rol gaan spelen in de 
gezondheidszorg. Het is de moeite waard om hierbij de vinger 
aan de pols te houden.

Inleiding Prog ramma Intekenkaar t

10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Opening door Prof. dr. Theo Wobbes, voorzitter Medische
 Afdeling Thijmgenootschap

10.35 uur Wat is e-Health eigenlijk? Dr. Saskia M.H. Timmer, MMI,
 directeur Scherp Consultancy

11.05 uur E-Health in de huisartspraktijk. Invloed op de arts-patiënt
 communicatie. Dr. Frans Meijman, voorheen huisarts,
 thans UHD, afdeling Metamedica VUmc

11.35 uur Ervaringen van een patiënt en telenefrologie

12.05 uur Visie en rol van de Inspectie voor de gezondheidszorg
 Drs Jan Vesseur, Hoofdinspecteur, Inspectie Gezondheidszorg

12.35 uur Discussie met de inleiders

13.00 uur Lunch

14.00 uur e-Health & de rechten van de patiënt,
 Prof. dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht,
 Erasmus Universiteit, Rotterdam

14.30 uur Waardigheid en internet; hoe staat het met de e/etics,
 Prof. dr. Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek,
 afd. IQ Healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen

15.00 uur De belofte van e-Health, Prof. dr. Jan Kremer,
 gynaecoloog, UMC St Radboud

15.30 uur Debat met de zaal

16.00 uur Afsluiting waarna drankje

 Met dank aan Ziekenhuis Bernhoven
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Medische	  Afdeling	  

	  
Symposia	  van	  de	  afgelopen	  jaren:	  
	  
•  Eed	  van	  Hippocrates.	  Nog	  van	  deze	  ;jd?	  
•  Welke	  artsen	  hebben	  wij	  nodig?	  
•  Oude	  idealen	  in	  de	  nieuwe	  zorgmarkt.	  
•  Zijn	  onze	  genen	  nog	  verzekerbaar?	  	  
•  De	  impera;ef	  van	  het	  genoom	  
•  e-‐Health	  in	  opmars	  
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Marktwerking	  in	  de	  zorg	  
Zorg	  of	  zegen?	  

Inleiding	  en	  begripsbepaling	  
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Nederlandse	  zorgverzekeringsstelsel	  

•  Zorgverzekeringswet	  (Zvw,	  1	  januari	  2006)	  

•  Algemene	  Wet	  Bijzondere	  Ziektekosten	  
(AWBZ,	  1	  januari	  1968)	  
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Onder e-Health wordt verstaan het gebruik van informatie- 
en communicatie technologieën, die zijn gericht op de patiënt 
in het primaire zorgproces, met als doel het verbeteren van de 
individuele gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten met ziekte van Parkinson of 
diabetes communiceren via het internet met hun behandelend 
specialist, worden zwangeren met een sms’je herinnerd aan hun 
afspraken met de verloskundige en  kunnen huisartsen foto’s van 
huidafwijkingen digitaal versturen naar de huidarts, die advies 
kan geven zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te 
gaan. E-health zal de wijze waarop de zorg voor de patiënt in de 
toekomst gestalte krijgt ingrijpend beïnvloeden, dat is duidelijk: 
de geneeskunde en gezondheidszorg worden toenemend ge-
digitaliseerd. Maar kan de geneeskunst - de zorg voor patiënten
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Zorgverzekeringswet	  

Samengaan	  van	  Ziekenfondswet	  en	  parQculiere	  
verzekeringen.	  
	  
Iedereen	  die	  in	  Nederland	  woont	  en/of	  loonbelasQng	  
betaalt,	  moet	  een	  basisverzekering	  afsluiten.	  
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Onder e-Health wordt verstaan het gebruik van informatie- 
en communicatie technologieën, die zijn gericht op de patiënt 
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digitaliseerd. Maar kan de geneeskunst - de zorg voor patiënten
ook gedigitaliseerd worden? Naast enthousiasme over de voor-
delen rijzen er vragen: wat is de invloed op de arts-patiëntrelatie? 
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Zorgverzekeringswet	  

Uitgangspunten:	  
	  
•  Iedereen	  dezelfde	  premie	  
•  Werkgever	  betaalt	  deel	  
•  Zelfstandigen	  en	  ouderen	  betalen	  het	  zelf	  
•  Zorgtoeslag	  voor	  insolvabelen	  
•  Invoering	  eigen	  risico	  
	  
Secundair:	  
•  Beheersen	  van	  de	  kosten	  van	  de	  zorg	  
	  

E-health rukt op in de gezondheidszorg. Voorstanders zijn 
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Zorgverzekeringswet	  

Het	  doel	  is:	  

•  Marktwerking	  te	  bevorderen	  
	  	  (van	  aanbod-‐	  naar	  vraaggestuurd)	  

	  

De	  ‘spelers’	  zijn:	  

•  Consument/cliënt/paQënt	  
•  Zorgaanbieders	  
•  Zorgverzekeraars	  
	  

E-health rukt op in de gezondheidszorg. Voorstanders zijn 
enthousiast vanwege de vele toepassingsmogelijkheden. Anderen 
nemen een meer afwachtende houding aan ten aanzien van deze 
nieuwe ontwikkelingen. Wat is e-Health eigenlijk? 

Onder e-Health wordt verstaan het gebruik van informatie- 
en communicatie technologieën, die zijn gericht op de patiënt 
in het primaire zorgproces, met als doel het verbeteren van de 
individuele gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten met ziekte van Parkinson of 
diabetes communiceren via het internet met hun behandelend 
specialist, worden zwangeren met een sms’je herinnerd aan hun 
afspraken met de verloskundige en  kunnen huisartsen foto’s van 
huidafwijkingen digitaal versturen naar de huidarts, die advies 
kan geven zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te 
gaan. E-health zal de wijze waarop de zorg voor de patiënt in de 
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en beloften van e-Health. Want hoe het ook zij, e-Health is bezig 
met een opmars en zal een steeds grotere rol gaan spelen in de 
gezondheidszorg. Het is de moeite waard om hierbij de vinger 
aan de pols te houden.

Inleiding Prog ramma Intekenkaar t

10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Opening door Prof. dr. Theo Wobbes, voorzitter Medische
 Afdeling Thijmgenootschap

10.35 uur Wat is e-Health eigenlijk? Dr. Saskia M.H. Timmer, MMI,
 directeur Scherp Consultancy

11.05 uur E-Health in de huisartspraktijk. Invloed op de arts-patiënt
 communicatie. Dr. Frans Meijman, voorheen huisarts,
 thans UHD, afdeling Metamedica VUmc

11.35 uur Ervaringen van een patiënt en telenefrologie

12.05 uur Visie en rol van de Inspectie voor de gezondheidszorg
 Drs Jan Vesseur, Hoofdinspecteur, Inspectie Gezondheidszorg

12.35 uur Discussie met de inleiders

13.00 uur Lunch

14.00 uur e-Health & de rechten van de patiënt,
 Prof. dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht,
 Erasmus Universiteit, Rotterdam

14.30 uur Waardigheid en internet; hoe staat het met de e/etics,
 Prof. dr. Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek,
 afd. IQ Healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen

15.00 uur De belofte van e-Health, Prof. dr. Jan Kremer,
 gynaecoloog, UMC St Radboud

15.30 uur Debat met de zaal

16.00 uur Afsluiting waarna drankje

 Met dank aan Ziekenhuis Bernhoven

Symposium  e-Health in opmars

Dhr. / mevr.

Naam en voorletters

Functie

Adres

Postcode en plaats

Student       O  ja    O  nee

Lid M
edische Afdeling Thijmgenootschap      O  ja    O  nee

Datum

Handtekening



Zorgverzekeringswet	  

De	  randvoorwaarden	  zijn:	  
	  
•  AcceptaQeplicht	  
•  Zorgplicht	  
•  Verbod	  op	  premiedifferenQaQe	  
•  Transparante	  informaQe	  
•  Risicoverevening	  

E-health rukt op in de gezondheidszorg. Voorstanders zijn 
enthousiast vanwege de vele toepassingsmogelijkheden. Anderen 
nemen een meer afwachtende houding aan ten aanzien van deze 
nieuwe ontwikkelingen. Wat is e-Health eigenlijk? 

Onder e-Health wordt verstaan het gebruik van informatie- 
en communicatie technologieën, die zijn gericht op de patiënt 
in het primaire zorgproces, met als doel het verbeteren van de 
individuele gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten met ziekte van Parkinson of 
diabetes communiceren via het internet met hun behandelend 
specialist, worden zwangeren met een sms’je herinnerd aan hun 
afspraken met de verloskundige en  kunnen huisartsen foto’s van 
huidafwijkingen digitaal versturen naar de huidarts, die advies 
kan geven zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te 
gaan. E-health zal de wijze waarop de zorg voor de patiënt in de 
toekomst gestalte krijgt ingrijpend beïnvloeden, dat is duidelijk: 
de geneeskunde en gezondheidszorg worden toenemend ge-
digitaliseerd. Maar kan de geneeskunst - de zorg voor patiënten
ook gedigitaliseerd worden? Naast enthousiasme over de voor-
delen rijzen er vragen: wat is de invloed op de arts-patiëntrelatie? 
Welke zijn de juridische en ethische consequenties?

In dit symposium, georganiseerd door de Medische Afdeling van 
het Thijmgenootschap, wordt stilgestaan bij de mogelijkheden 
en beloften van e-Health. Want hoe het ook zij, e-Health is bezig 
met een opmars en zal een steeds grotere rol gaan spelen in de 
gezondheidszorg. Het is de moeite waard om hierbij de vinger 
aan de pols te houden.

Inleiding Prog ramma Intekenkaar t

10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Opening door Prof. dr. Theo Wobbes, voorzitter Medische
 Afdeling Thijmgenootschap

10.35 uur Wat is e-Health eigenlijk? Dr. Saskia M.H. Timmer, MMI,
 directeur Scherp Consultancy

11.05 uur E-Health in de huisartspraktijk. Invloed op de arts-patiënt
 communicatie. Dr. Frans Meijman, voorheen huisarts,
 thans UHD, afdeling Metamedica VUmc

11.35 uur Ervaringen van een patiënt en telenefrologie

12.05 uur Visie en rol van de Inspectie voor de gezondheidszorg
 Drs Jan Vesseur, Hoofdinspecteur, Inspectie Gezondheidszorg

12.35 uur Discussie met de inleiders

13.00 uur Lunch

14.00 uur e-Health & de rechten van de patiënt,
 Prof. dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht,
 Erasmus Universiteit, Rotterdam

14.30 uur Waardigheid en internet; hoe staat het met de e/etics,
 Prof. dr. Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek,
 afd. IQ Healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen

15.00 uur De belofte van e-Health, Prof. dr. Jan Kremer,
 gynaecoloog, UMC St Radboud

15.30 uur Debat met de zaal

16.00 uur Afsluiting waarna drankje

 Met dank aan Ziekenhuis Bernhoven

Symposium  e-Health in opmars

Dhr. / mevr.

Naam en voorletters

Functie

Adres

Postcode en plaats

Student       O  ja    O  nee

Lid M
edische Afdeling Thijmgenootschap      O  ja    O  nee

Datum

Handtekening



De	  collec8eve	  zorguitgaven	  als	  percentage	  van	  het	  bbp	  
1970-‐2040	  

Bron:	  ministerie	  van	  VWS,	  Betaalbaarheid	  van	  de	  gezondheidszorg,	  2012)	  
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AWBZ	  
Kosten:	  
	  

•  2003	  -‐	  20,3	  miljard	  
•  2004	  -‐	  21,3	  miljard	  
•  2005	  -‐	  22,1	  miljard	  
•  2006	  -‐	  22,9	  miljard	  
•  2007	  -‐	  22,9	  miljard	  
•  2008	  -‐	  ruim	  20	  miljard	  
•  2009	  -‐	  22	  miljard.	  
•  2010	  -‐	  23,5	  miljard.	  

	  
Bron:	  CVZ.	  
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Aandeel	  zorguitgaven	  in	  het	  bruto	  binnenlands	  
product,	  2010	  (Bron:	  OECD	  Health	  Data,	  2012).	  
h_p://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/
zorguitgaven/zorguitgaven-‐en-‐bruto-‐binnenlands-‐
product/	  
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Marktwerking	  in	  de	  zorg	  

'Kwaliteit	  is	  eigenlijk	  nooit	  een	  
aandachtspunt	  geweest	  in	  de	  bekosQging	  van	  
de	  zorg.	  Binnen	  dit	  systeem	  belonen	  we	  
alleen	  de	  verrichQngen.	  Dat	  moet	  
veranderen.’	  
‘Wij	  vertrouwden	  erop	  dat	  medici	  niet	  méér	  
gingen	  behandelen	  als	  zij	  meer	  financiële	  
prikkels	  zouden	  krijgen.’	  

Ab	  Klink,	  Minister	  van	  
Volksgezondheid	  
2005-‐2007	  	  

In:	  Vrij	  Nederland,	  16	  januari	  2013	  
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Interview:	  
Artsen,	  paQënten	  en	  zorgverzekeraars	  
moeten	  zelf	  maar	  eens	  met	  een	  voorstel	  
komen	  voor	  bezuinigingen	  op	  het	  
basispakket.	  
	  
In:	  Buitenhof,	  10	  februari	  2013	  
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•  Dus	  post	  aut	  propter	  kostenverhogend.	  

•  Is	  de	  zorg	  nu	  beter	  geworden?	  

•  Hoe	  lossen	  we	  het	  probleem	  op?	  
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ook gedigitaliseerd worden? Naast enthousiasme over de voor-
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Marktwerking	  in	  de	  zorg	  
Programma	  
	  
1.   Prof.	  dr.	  Robert	  Kreis:	  Medisch	  specialist	  in	  de	  markt.	  

2.   Siety	  van	  der	  Veen	  en	  drs.	  Cunigonda	  Hol:	  PaQëntenperspecQef.	  

3.  Pauze	  

4.   Prof.	  dr.	  Ruud	  ter	  Meulen:	  Ethische	  aspecten	  van	  de	  marktwerking:	  
wat	  heeh	  de	  cliënt	  te	  kiezen	  en	  kan	  de	  cliënt	  wel	  kiezen?	  

5.   Prof.	  dr.	  Bart	  Berden:	  Het	  marktdenken	  voorbij.	  
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nieuwe ontwikkelingen. Wat is e-Health eigenlijk? 
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Welke zijn de juridische en ethische consequenties?
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