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/ onderzoek uitgevoerd i.s.m. stichting digitalezorg.nl & pb7 research

/ grote uitdagingen op gebied van ict

/ Belangrijke rol technologie partners

/ overheid stuurt op kwaliteit en betaalbaarheid

/ dynamische en uitdagende markt

het digitale landschap van de zorg in 2016



reageren en vragen?

/ reageer op de stellingen via hdl.reageer.tv op uw smartphone 

/ vragen worden behandeld tijdens de Q&a sessie na het seminar.



stelling #1
Zorginstellingen zonder ICT in hun primaire proces hebben weinig 

bestaansrecht in de toekomst

97%

2%

1%

Ja

Nee

Ik heb een andere mening

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=61



agenda

/ Waarom digitaliseren

/ huidige situatie digitalisering 

/ Uitdagingen en obstakels

/ verwachte mate van digitalisering

/ hoe komen we daar?  



Waarom digitaliseren?

“Om er zeker van te zijn dat kwalitatieve zorg in de toekomst betaalbaar 
blijft, moet er naar slimme en efficiënte oplossingen worden gezocht.”



stelling #2

Voor onze zorginstelling is de belangrijkste reden om te digitaliseren:

63%

24%

10%

4%

0%

Meer zorg op maat te kunnen aanbieden

Minder administratie voor zorgverleners

Sneller reageren op zorgvraag

Het in gebruiknemen van domotica en wearables

Wij hebben geen reden om (verder) te digitaliseren

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=51



Meer zorg op maat 
kunnen leveren

31%	 	Prioriteit	1
14%	 	Prioriteit	2
16%	 	Prioriteit	3

Verminderen van de 
administratielast van 
medewerkers

17%	 	Prioriteit	1
27%	 	Prioriteit	2
8%		 	Prioriteit	3

Sneller en accurater 
kunnen reageren op een 
zorgvraag

18%	 	Prioriteit	1
16%	 	Prioriteit	2
7%		 	Prioriteit	3

Belangrijkste reden om te digitaliseren

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



hUidige sitUatie digitalisering

“Meer dan een derde van de VVT-instellingen geeft aan dat er (nog) 
niet optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare IT-middelen.”



stelling #3

Onze ICT middelen en bedrijfsprocessen zijn maximaal met 
elkaar geïntegreerd.

Ja

Nee

Wij willen ICT en bedrijfprocessen gescheiden houden

4%

94%

2%

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=51



Medisch/verzorgend 
personeel heeft een 
digitale werkplek en 
heeft overal toegang

12%	 	Niet
26%	 	Beperkt
28%	 	Redelijk
34%	 	Volledig

Alle patiëntgegevens 
worden direct 
digitaal ingevoerd

4%	 	 	Niet
30%	 	Beperkt
29%	 	Redelijk
37%	 	Volledig

Wat is de huidige 
mate van digitaliser-
ing binnen de zorg?

hUidige mate van digitalisering

Patiënten hebben 
online toegang tot 
hun gegevens

52%	Niet
20%	Beperkt
15%	Redelijk
13%	Volledig

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



Uitdagingen & oBstakels

“Vooral in het veranderen van processen en tegelijk voldoen aan 
de eisen van wet- en regelgever ziet men als een uitdaging.”



stelling #4

Obstakels voor digitalisering bij onze zorginstelling zijn vooral:

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=37

Verouderde ICT systemen (legacy)

Gebrek aan urgentie

Koppelingen tussen ICT systemen

Het ontbreken van de juiste businesscase 

Gebrek aan geschoold ICT personeel

5%

24%

27%

39% 

5%



hUidige Uitdagingen
Ondersteuning van ICT met inzet 
van E-health, mobile (wearables 
/ domotica) en beeldzorg 

2%	 Helemaal	niet	belangrijk
1%	 Niet	erg	belangrijk
33%	Enigzins	belangrijk
42%	Zeer	belangrijk
23%	Uitermate	belangrijk

Beveiliging en 
privacy 

0%	 Helemaal	niet	belangrijk
4%	 Niet	erg	belangrijk
12%	Enigzins	belangrijk
48%	Zeer	belangrijk
36%	Uitermate	belangrijk

Verbeteren 
continuïteit 

3%	 Helemaal	niet	belangrijk
8%	 Niet	erg	belangrijk
21%	Enigzins	belangrijk
43%	Zeer	belangrijk
25%	Uitermate	belangrijk

Uitwisselbaarheid van 
gegevens als het EPD 
of ECD 

0%	 Helemaal	niet	belangrijk
9%	 Niet	erg	belangrijk
28%	Enigzins	belangrijk
32%	Zeer	belangrijk
31%	Uitermate	belangrijk

Het implementeren van 
mobiel werken 

0%	 Helemaal	niet	belangrijk
11%	Niet	erg	belangrijk
34%	Enigzins	belangrijk
30%	Zeer	belangrijk
25%	Uitermate	belangrijk

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



top 3 oBstakels voor digitalisering

Koppelingen tussen ICT-systemen

Verouderde ICT-systemen (legacy)

Gebrek aan urgentie

61%

45%

34%

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



de verWachte mate van
digitalisering in 2021

“Om er zeker van te zijn dat kwalitatieve zorg in de toekomst betaalbaar 
blijft, moet er naar slimme en efficiënte oplossingen worden gezocht.”



stelling #5

In 2021 is onze instelling voor het volgende percentage digitaal uitgerust

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=39

Minder dan 20%

20 tot 40%

40 tot 60%

60 tot 80%

80 tot 90%

Meer dan 90%

3%

5%

13%

44%

23%

13%



verWachte digitalisering in 2021
Medisch/verzorgend 
personeel heeft een 
digitale werkplek en 
heeft overal toegang

8%		 	 	 Niet
4%		 	 	 Beperkt
29%		 	 Redelijk
59%		 	 Volledig

Alle patiëntgegevens 
worden direct 
digitaal ingevoerd

6%		 	 	 Niet
8%		 	 	 Beperkt
16%		 	 Redelijk
69%		 	 Volledig

Patiënten hebben 
online toegang tot 
hun gegevens

8%		 	 	 Niet
7%		 	 	 Beperkt
42%		 	 Redelijk
42%		 	 Volledig

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



hoe komen We 
daar?



stelling #6

Wij zullen de komende jaren de volgende initiatieven op de agenda zetten:

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs N=34

De rol van ICT binnen onze bedrijfsprocessen verduidelijken 

Het gebrek aan digitale kennis en bij personeel verkleinen

Samenwerken met partners om elkaars positie te versterken

Kennis vergroten om de juiste business case te formuleren 

In een uitstroom van gekwalificeerd ICT personeel beter reguleren

31%

27%

13%

24%

4%



De rol van IT 
binnen de 
bedrijfsprocessen
verduidelijken

30%		 	Prioriteit	1
23%		 	Prioriteit	2
17%		 	Prioriteit	3

Het gebrek aan 
digitale kennis 
en vaardigheden 
bij personeel 
verkleinen

31%		 	Prioriteit	1
22%		 	Prioriteit	2
11%		 	Prioriteit	3

Aangaan van 
samenwerk-
ingsverbanden 
met partners om 
elkaars positie te
versterken

19%		 	Prioriteit	1
20%		 	Prioriteit	2
21%		 	Prioriteit	3

Kennis vergroten 
om de juiste 
business case te 
formuleren

12%		 	Prioriteit	1
26%		 	Prioriteit	2
21%		 	Prioriteit	3

In en uitstroom 
van gekwalificeerd 
ICT personeel 
beter reguleren

8%		 	Prioriteit	1
6%		 	Prioriteit	2
9%		 	Prioriteit	3

noodzakelijke initiatieven voor 2021



14%

1%

3%

41% 28%

11%

inbedding van digitalisering anno 2016

Heeft zowel een 
ICT 
beleidsdocument 
als een visie en 
missie

Is van plan om een ICT 
beleidsdocument te 
gaan ontwikkelen

Heeft (alleen) een visie 
en een missie ontwik-
keld

Anders

Heeft een ICT 
beleidsdocument 
ontwikkeld

Maakt per 
individueel 
geval een  
business case

de basis voor een 
structurele aanpak 
wordt gelegd

Bron: onderzoek ‘Het Digitale zorglandschap in 2016’



conclUsie & 
samenvatting



/ zorginstellingen hebben een volle ict-agenda

/ digitalisering staat niet bovenaan, maar investeringen in 
security, privacy en continuïteit prijken bovenaan de prioriteiten-
lijst

/ 2 op de 3 organisaties hebben thema’s als ehealth en 
uitwisselbaarheid van gegevens t.b.v. epd/ecd hoog op de 
agenda



/ digitaliseringsslag is onherroepelijk in gang gezet

/ kwaliteit moet altijd voorop staan, maar de vermindering van 
de administratieve last zorgt voor de business case

/  voorlopig hebben vvt-ers de handen vol aan de eerste stap:  
digitaal registreren



/ zonder strategisch plan kan je niet innoveren

/    het toepassen van innovaties binnen zorginstellingen draagt bij 
aan het opvangen van bezuiniging of groeiende zorgvraag.   

/    als zorgorganisatie moet je flexibel kunnen inspelen op 
innovaties en nieuwe technologie kunnen toepassen zodra die 
beschikbaar is.



Waarom 
zorginstellingen 
it Bedrijven 
Worden



de Bezoeker van zorg & ict zegt:

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Zorginstellingen zonder ICT in hun primaire proces hebben weinig bestaansrecht in de toekomst

De belangrijkste reden om te digitaliseren is meer zorg op maat kunnen aanbieden

Onze ICT middelen en bedrijfsprocessen zijn maximaal met elkaar geïntegreerd.

Het ontbreken van de juiste businesscase is het grootste obstakel om te digitaliseren

Onze instelling is in 2021 voor 60 tot 80% digitaal uitgerust

De komende jaren willen wij de rol van ICT binnen onze processen verduidelijken

97%

62%

4%

39%

44%

31%

Bron:  Stemmen bezoekers sessie zorg & ict beurs



doWnload het 
onderzoek via

hetdigitalelandschap.nl/zorg


