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eHealth gaat de komende jaren 

een steeds belangrijkere plaats 

innemen binnen de 

gezondheidszorg 
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Definitie 

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om 

gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren.  

(Nictiz & ZiNL, Evaluatie van eHealthtechnologie, mei 2017 ) 

 

  



Wat is het doel van eHealth 

In het beleid van de overheid is eHealth vooral bedoeld om in  

de zorg een beweging op gang te brengen naar meer  

zelfredzaamheid, zelfregie en en zelfzorg van patienten. 

(minister en staatssecrataris van VWS, 2014) 

 



Wat hoort bij eHealth 
 

 Technologie voor tekstberichten 
• sms/whatsapp 
• email 
• chat 
  
Synchrone communicatie technologie  
• communiceren via telefoon of 

beeldverbinding 
• bijvoorbeeld Skype en Facetime 
• Spreekkameronline en Facetalk zijn 

ontworpen voor de zorg 
 

 



Wat hoort bij eHealth 
Maar ook: 
  
Sensor based technologie 
Meetapparatuur aangebracht op de patiënt, op afstand te 
monitoren/sturen door (para)medisch personeel. Bijvoorbeeld via 
wearables (Apple smartwatch). 
  
Software voor oefentoepassingen 
• thuis trainen professioneel ondersteund via internet 
• apps (CVA oefen-app, 7-minute workout) 
• Telerevalidatie 
• serious gaming (Wii, Xbox Kinect) 
• social gaming via internet 

 



Wat hoort bij eHealth 
En… 
  
Virtual reality  
• Gebaseerd op combinatie van sensor en software. 
  
Augmented reality 
• Toegevoegde realiteit:  is een live, direct of indirect, beeld van de 

werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd.  Bv C-Mill, 
CAREN in Doorn of de Hololens. 

  

 



Vogellanden oefenportaal 
Met het oefenportaal krijgen 

revalidanten digitaal (via de mail) 

hun huiswerk toegestuurd 



Zo hebben we het altijd gedaan 
(en veelal nog steeds) 



Steeds meer klanten werken 
liever digitaal 
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Oefenportaal  

• Huiswerkprogramma digitaal (smartphone/tablet/PC) 

• Herinnering per email  

• Oefeningen bestaan uit filmpjes 

• Of eigen tekst, geluidsopname, film, foto of vragenlijsten 

• Therapietrouw 

 

 

  



oefenen.vogellanden.nl 



Samenstellen van oefenschema 

 

Behandelaar stelt samen met de revalidant het oefenprogramma samen 

 

eHealth 



Dit ziet de revalidant 

  



Dit ziet de revalidant 

  



Dit ziet de revalidant 

  



Wat is er voor nodig 

• Gebruik van email  
• Gebruik kunnen maken van tablet/smartphone of PC 
• Eventueel hulp van verpleegkundige, therapeut of mantelzorger 
• Goede plek om oefeningen uit te voeren  
 

 



App  

De vogellanden oefenapp is zeer binnenkort beschikbaar, deze is nu in de 
testfase. 
Een app voor therapeuten is in ontwikkeling. 

 



Gebruik in Vogellanden  

• Totaal 18 therapeuten, ergotherapie en fysiotherapie 

• Verdeeld over alle diagnosegroepen binnen Vogellanden 

• Interesse binnen Vogellanden bij: 

• Psychologie en Maatschappelijk Werk 

• Logopedie 

• PMT 

• Bijzondere Tandheelkunde 

 

 

 



Enkele quote’s van revalidanten 

• helpt en motiveert 
• om te onderhouden wat je geleerd hebt tijdens de revalidatie 
• ik vind het een goede aanvulling op de therapie 
• werkt stimulerend 
• dit was mooi voor mij om de dingen weer op te frissen en op 

scherp te zetten 
• het werkt zeer motiverend, ook door de dagelijkse 

herinneringen en de voortgang in % doel behaald in de 
afgelopen 14 dagen. Het motiveert om dit zo hoog mogelijk te 
houden! 

• de oefeningen helpen mij en geven mij het gevoel dat ik nog 
wel iets kan 

 
  



Patiëntenportaal 

 

 www.mijnvogellanden.nl 

  

 

 

 

Mijn Vogellanden.nl 

http://www.mijnvogellanden.nl/


Homepage 



Geplande afspraken voor de revalidant 



Huiswerkoverzicht patiënt 
(geen oefenportaal) 



Behandeldossier Patiëntenportaal 



Interessante links 

• Telerevalidatie.nl 

• www.nictiz.nl/ehealth 

• www.digitalezorggids.nl 

• www.smarthealth.nl 
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Vragen en discussie 

Voor vragen en suggesties zijn wij altijd per mail bereikbaar: 

 

ehealth@vogellanden.nl 
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Reacties  
Applicaties 

Isala: oefengids wordt gebruikt in Isala, wens om dit door te zetten in vervolgtraject. 

in GRZ wel patientenportaal, maar oefenen veelal met oefenboek ivm meer toegankelijk / moeite met digitale middelen, 

zowel bij patient/partner. Wel geschikt voor 1ste lijn. 

  

Implementatie 

ICT betrekken is voorwaarde 

Kartrekkers inzetten 

beveiliging belangrijk 

denk vanuit Klant 

verhogen kwaliteit vs kostenbesparing 

  

Opmerkingen 

Communicatie en samenwerking (evt mbv oefenportaal?) VL/instelling met thuiszorg zou meer mogen. Daarbij is lastig: 

verschillende digitale dossiersystemen!! 

Idee bij oefenportaal: toevoegen timetimer bij de oefening? 

Vraag vanuit thuiszorg; hoe kunnen wij helpen herinneren de oefeningen uit te voeren? Antwoord: in principe kan de 

gebruiker zelf aan de slag. Stimulans is altijd goed, maar daarbij maakt het niet uit of er papieren of digitale 

oefenprogramma’s worden ingezet. 

Kan het oefenportaal al in Isala ingezet worden in afwachting op vervolginstelling in de hele keten? Vraag nemen we mee. 

Kan oefenportaal vaker in het weekend gebruikt worden in Vogellanden? 

 

 

 

 

mailto:ehealth@vogellanden.nl



