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Voorwoord 

Met trots presenteert Ordina het rapport ‘Zelfredzaamheid en eigen regie’, naar aanleiding van een onderzoek 
dat begin van dit jaar onder een vijftigtal Nederlandse zorginstellingen in de care is uitgevoerd. 

  

De begrippen zelfredzaamheid en eigen regie zijn niet nieuw. We zien wel dat mede in het kader van de 
participatiemaatschappij die de Nederlandse overheid voor ogen heeft, dat deze begrippen een blijvend 
karakter hebben gekregen in discussies in de samenleving en in de gezondheidszorg in het bijzonder. 

  

Vele spelers in de zorgketen worstelen met het bovengenoemde vraagstuk en zoeken naar oplossingen die 
duurzaam kunnen worden ingezet. Een panacee is niet voor handen. Met vallen en opstaan worden kleine en 
grote successen geboekt: drie stappen voorwaarts en soms weer twee stappen terug. Veel initiatieven stranden 
dan ook in ‘de vallei des doods’. 

  

Maar gelukkig zijn er ook successen te melden. Zorginstellingen die een werkende oplossing lijken te hebben 
gevonden door innovatief te denken. Daarbij speelt ICT, mede in de vorm van eHealth een cruciale rol. Zeker 
niet als garantie voor succes, maar wel als belangrijke randvoorwaarde of versneller. 

  

Wij hopen dat u door het lezen van dit rapport geïnspireerd raakt om een bijdrage te leveren aan de ambitie om 
zelfredzaamheid en eigen regie concreet vorm te geven. Wij nodigen u ook uit om met ons in dialoog te blijven 
over dit uitdagende vraagstuk. 

  

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Léon Wijnen, Marktdirecteur Zorg 

Brenda Cijffers, Senior Consultant Zorg 
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

Het zijn drukke tijden in de zorg. Veranderingen spelen dagelijks een rol voor professionals werkzaam in de 
hulpverlening. De afgelopen jaren is de zorg steeds meer onder druk komen te staan; de zorg is te duur 
geworden en de cliënt heeft zijn eigen regie verloren over de hulpverlening. Dit met jaarlijkse bezuinigingen 
vanuit de overheid én de intrede van technologische innovaties zorgt ervoor de zorg aan het transformeren is. 
Het moet en het kàn anders!  

 

Begin juni van dit jaar kondigde minister Edith Schippers aan een kwaliteitsslag voor de zorg in te zetten. Zij 
trekt hier de komende vier jaar 20 miljoen euro voor uit o.a. voor het stimuleren van eHealth. Tegelijk spelen op 
lokaal gebied de decentralisaties nog steeds een grote rol; gemeenten zijn sinds twee jaar verantwoordelijk voor 
het lokaal organiseren van passende hulp voor hun burgers. Termen als ‘zelfredzaamheid’, eigen kracht’ en 
‘regie’ kregen meer nadruk. Maar is dit terecht? Wat is de stand van zaken en zijn deze termen van beleid ook 
werkelijkheid geworden? 

 

1.2. Enquête naar zelfredzaamheid en eigen regie 

Waarom dit onderzoek? De ontwikkelingen binnen de zorg volgen zich in razend tempo op en rusten voor een 
groot gedeelte op de visie dat mensen zelf meer de regie over hun gezondheid (en hulpverlening) willen voeren. 
Maar is dit terecht, willen mensen zelf de regie over hun gezondheid voeren? Ordina Consulting Zorg voerde de 
afgelopen maanden onderzoek uit naar de zelfredzaamheid van de zorg met een enquête onder tientallen 
zorgorganisaties in de care. Met dit rapport presenteren we de resultaten en verkennen we wat nodig is om 
zelfredzaamheid en eigen regie (ZR&ER) van mensen een stap verder te brengen.   

 

Begripsbepaling 

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn binnen de gezondheidszorg langzamerhand mode-begrippen geworden, 
onderstaand de bepalingen zoals deze in het onderzoek gebruikt zijn.  

 

Positieve gezondheid 

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” M.Huber, 2016. 

 

Zelfredzaamheid 

“Het richting geven aan het leven, ook wanneer men een beroep op anderen moet doen voor steun bij 
zelfredzaamheid of participatie” Movisie, 2013. 
 

Eigen regie 

De initiatiegroep eigen regie (Bakker, J. et al. 2013) verwoordt in ‘Eigen regie als basis’ de waarde van zelfregie 
als volgt: “Ieder mens moet in staat gesteld worden zijn eigen leven te leiden, eigen keuzes te maken en mee te 
doen in de samenleving. Dat iemand afhankelijk is van ondersteuning daarbij mag niet betekenen dat een ander 
invult wat iemand wil. Eigen regie strekt zich uit over alle levensterreinen, maatschappelijke rollen en relaties die 
iemand aangaat.” 

 

1.3. Probleemstelling 

Tijdens het onderzoek hanteerden we de volgende probleemstelling: 

“Wat is er nodig, gezien de ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid, om zelfredzaamheid en eigen regie een 
stap verder te krijgen?” 

 

Hierbij komen de volgende subvragen aan de orde: 

 Welke ontwikkelingen spelen een rol bij de invulling van zelfredzaamheid en eigen regie? 

 Wat is de stand van zaken bij zorgorganisaties ten aanzien van deze begrippen? Is het verankerd in een 
visie en wie zijn daar dagelijks mee bezig? 

 Wat is nodig om hierin een versnelling te krijgen? 
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1.4. Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft in vijf hoofdstukken de stand van zaken omtrent de invulling van zelfredzaamheid en eigen 
kracht bij zorgorganisaties: 

 

 Hoofdstuk 1: Inleiding 
 Hoofdstuk 2: Literatuur die ten grondslag ligt van dit onderzoek 
 Hoofdstuk 3: Opzet en verantwoording onderzoek 
 Hoofdstuk 4: Resultaten van het onderzoek 
 Hoofdstuk 5  Aanbevelingen met een doorkijk naar de toekomst 

.   
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2. Literatuuronderzoek 

 

2.1. Zelfredzaamheid en eigen regie als thema 

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn belangrijke thema’s in de zorg en in de samenleving. Deze thema’s en de 
impact ervan gaan verder dan de bestaande werkwijze bij individuele instellingen. Het gaat verder dan sec de 
geldende wet- en regelgeving en de context waarbinnen individuele instellingen hun zorg verlenen.  

 

2.2. Maatschappelijke beweging 

Iedereen in Nederland, elke inwoner met zijn of haar individuele behoefte aan zorg of ondersteuning, staat bij 
eigen regie centraal. Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen zowel demografisch, als materieel, als 
ook cultureel. Onze Nederlandse bevolking vergrijst en mensen worden ouder, daarmee hebben we te maken 
met een ‘dubbele vergrijzing’.  

 

Daarnaast hebben steeds meer mensen, meer toegang tot allerlei digitale mogelijkheden. Dit kan ingezet 
worden om zorg en eigen regie te ondersteunen. Een voorwaarde is dat er toegang geregeld wordt en dat dit 
laagdrempelig en veilig werkt.  

 

Ten slotte worden mensen ook bewuster en mondiger, waardoor en waarmee mensen meer gericht bepaalde 
vragen en ook eisen aan de zorg stellen. Deze beweging  werd al vanaf in 2003-2004 geconstateerd en zet zich 
ook nu voort. Dit blijkt ook uit recente uitgaven, zoals de tijdlijn voor innovatie van het ministerie van VWS ‘De 
maatschappij verandert, verandert de zorg mee?’. 

 

2.3. Zelfredzaamheid en eigen regie in de zorg 

Zelfredzaamheid, eigen regie en natuurlijk ook de kanteling in de zorg, zijn allemaal termen die passen in een 
bredere context dan enkel de zorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de uitvoering daarvan, 
is vanuit het ministerie van VWS bijvoorbeeld neergelegd in het plan Samen werken aan betere 
gehandicaptenzorg. In dit plan wordt de positie van de mensen waar het om draait verstevigd. Het doel is dat zij 

zelf, eventueel begeleid, keuzes kunnen maken over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen en willen 
ontvangen.  

 

2.4. Een nieuwe definitie van gezondheid: positieve gezondheid 

De beweging om meer zelfredzaamheid en eigen regie te stimuleren is een uitwerking, maar ook een voorbeeld 
van een maatschappelijke ontwikkeling die past bij de nieuwe definitie van gezondheid. Deze nieuwe definitie, 
zoals bepleit door Machteld Huber, is overgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de 
nieuwe definitie van gezondheid, wordt dit niet langer gezien als “een staat van niet ziek zijn”.  

Gezondheid in de nieuwe definitie, is het vermogen je aan te passen in het licht van de uitdagingen op fysiek, 
emotioneel en sociaal vlak.  

 

2.5. Eigen regie en ondersteuning door informatietechnologie 

De ontwikkelingen op het vlak van de WMO, maar ook de benoemde bevolkingsontwikkelingen hebben impact 
op de zorg, zeker gecombineerd in het licht van positieve gezondheid. Deze kaders worden in de praktijk 
vertaald naar zelfredzaamheid en eigen regie in de zorg, waarbij er diverse toepassingen en mogelijkheden zijn 
dit te ondersteunen door bijvoorbeeld eHealth. 

De toepassingen en mogelijkheden van eHealth worden ingezet om de Nederlandse burger te ondersteunen bij 
eigen regie. De drie speerpunten voor eHealth van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), zijn hier ook op geënt. Deze drie speerpunten met doelstellingen voor 20191 zijn: 

1. 80% van de chronisch zieken heeft toegang tot bepaalde medische gegevens 
2. degenen die dit wil en kan, 75% van chronisch zieken en kwetsbare ouderen, kan zelfstandig metingen 

doen 

                                                           
1 VWS ‘Kamerbrief over e-health en zorgverbetering’, juli 2014 via [https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering] 
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3. iedereen die thuis zorg of ondersteuning ontvangt, kan 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren, 
eventueel met een beeldscherm.  

 

Deze drie speerpunten zijn bedoeld als hulpmiddel en gericht op het ondersteunen en mogelijk maken van 
eigen regie en zelfredzaamheid, zoals ook bedoeld in de WMO. Door zelf toegang te hebben tot eigen 
gegevens en deze ook te bewaken, kunnen mensen bijvoorbeeld zelfstandig metingen doen en deze delen. Ze 
hebben zelf de controle en kunnen, waar nodig, assistentie en advies vragen aan de zorgverlener. Het is daarbij 
van belang dat de eHealth-toepassingen geen doel zijn maar een middel om de brede beweging naar 
zelfredzaamheid, eigen regie en zelfzorg te ondersteunen.  

 

2.6. Eigen regie in internationale context 

eHealth en eigen regie heeft niet alleen nationaal, maar ook internationaal de aandacht. De in 2016 verschenen 
eHealth-trendbarometer van Healthcare Information and Management Systems Society (HIMMS) heeft als 
thema Patient engagement. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de onderzochte organisaties in de zorg in 
Europa een strategie heeft op het gebied van eHealth of eigen regie ondersteund door informatietechnologie.  

 

Om deze strategie te vertalen naar de praktijk, is een patiëntportaal de meest toegepaste technologie om eigen 
regie te faciliteren. Tegelijk blijkt dat voor een verdere opschaling financiering en een fincanieringsstructuur 
nodig zijn, maar ook betere toepassingen voor de patiënten.  

 

Op Europees niveau wordt het belang van eigen regie erkend en worden ook stappen gezet. Echter, op dit 
moment zijn internationaal de financiering en de kwaliteit van de producten en diensten een barrière voor 
verdere opschaling en adoptie. Uit onderzoek van HIMMS blijkt dat op strategisch niveau stappen worden 
gezet, maar dat er op operationeel niveau uitdagingen voor de toekomst liggen om verder op te kunnen 
schalen. 

 

2.7. Uitdagingen voor de toekomst 

De beweging richting meer eigen regie en zelfredzaamheid in Nederland is een bijna natuurlijk gevolg van de 
ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, met een dubbel vergrijzende bevolking met stijgende 
zorgbehoefte. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en de 
bezuinigingen in de zorg. Wat de integrale benadering van eigen regie en zefredzaamheid vanuit zorg en 
welzijn betekent in zorginstellingen en hoe dit verder vormgegeven wordt, is nog niet uitgekristalliseerd.  

 

Zowel op nationaal als op internationaal niveau, wordt duidelijk dat overheden de noodzaak zien om stappen te 
zetten op het gebied van eigen regie en zelfredzaamheid. In Nederland vertaald zich dit in beleidslijnen voor 
een kanteling van zorg en voor regie bij de cliënt vanuit de WMO.  

Er zijn daarnaast ook beleidslijnen voor eHealth. Tegelijk blijkt uit de tussentijdse rapportages dat de adoptie 
van eHealth achterloopt op de geplande tijdslijnen vanuit de overheid. Dit heeft te maken met factoren als 
beleid, financiering, maar ook beschikbaarheid van geschikte tools en applicaties. 

 

Eigen regie en zelfredzaamheid is door beleid onderkend en onderdeel van de strategie, de uitvoering biedt nog 
de nodige uitdagingen.  
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3. Opzet en verantwoording onderzoek 

 

Dit onderzoek is begin van 2016 uitgevoerd. We stelden professionals in de zorg uitgebreid vragen over de 
zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten in de zorg. Bij het maken van de enquête hebben we rekening 
gehouden met het feit dat gebruikers de vragenlijst digitaal kunnen invullen en wij deze digitaal kunnen 
analyseren. De privacy is daarbij gewaarborgd. 

 

De vragenlijst hebben we onderverdeeld in een aantal segmenten. Om zo vanuit diverse hoeken naar de stand 
van zaken van zelfredzaamheid en eigen regie te kijken. De segmenten zijn: organisatie, cliënten, 
technologie/software en ICT-projecten: 

 

1. Organisatie: 

In hoeverre maakt zelfredzaamheid en eigen regie onderdeel uit van het beleid en de strategie van een 
organisatie? Is er voldoende kennis binnen de organisatie, zijn er knelpunten bij de invoering en bij wie ligt 
het initiatief en de verantwoording? 

 
2. Cliënten:  

Welke mogelijkheden hebben uw cliënten nu voor zelfredzaamheid en eigen regie en is er mogelijkheid tot 
verbetering? 

 
3. Technologie/software:  

Welke technische ondersteuning heeft u nu, voldoet dit en waar liggen kansen voor de toekomst? 
 
4. ICT-projecten:  

Hoe is de projectvoering en hoe worden medewerkers en cliënten meegenomen in de veranderende 
processen? 

 

Respondenten onderzoek zelfredzaamheid en eigen regie 

Tientallen managers en professionals uit de care hebben hun medewerking verleend. Met de antwoorden op de 
gestelde vragen willen we de huidige situatie van ZR&ER in kaart brengen en eventueel nieuwe mogelijkheden 
aandragen als stip op de horizon. Op de 150 verstuurde vragenlijsten, hebben we 50 reacties gehad (waarvan 6 
niet volledig ingevuld). Dit rapport geeft een geconsolideerde weergave van de onderzoeksresultaten. De 
reacties zijn onder te verdelen in de onderstaande sectoren. 
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4. Resultaten onderzoek naar zelfredzaamheid en eigen regie 

 

Op basis van de 50 respondenten van dit onderzoek presenteren wij hieronder de uitkomsten. De ondervraagde 
organisaties zijn voornamelijk actief binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijkegezondheidszorg (GGZ) en 
verzorging, verpleeging en thuiszorg (VVT). Zij zijn dagelijks bezig met het geven van inhoud aan de 
zelfredzaamheid en eigen regie van hun cliënten of patiënten. We lichten vier onderwerpen toe, die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen: 

1. De verankering van ZR&ER binnen de strategie van de organisatie 
2. Ervaren knelpunten bij de invoering van systemen ter ondersteuning van zelfredzaamheid 
3. De participatiemogelijkheden van cliënten 
4. Verhogen van de kwaliteit van zorgverlening door ICT 

 

4.1. Zelfredzaamheid en eigen regie bijna overal verankerd in de strategie van de 
organisatie 

Op de vraag ‘Heeft uw organisatie een actuele strategie met concrete doelstellingen ten aanzien van ZR&ER?’ 
gaf 78% van de respondenten aan een strategie te hebben. 30% geeft aan wel een strategie te hebben, maar 
deze nog niet verwerkt te hebben in concrete doelstellingen of daar nog mee bezig te zijn. Bijna een kwart van 
de organisaties geeft aan op dit moment (nog) geen beleid op zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten te 
hebben.  

Over de relatie tussen strategie en praktijk, geeft 66% van de respondenten aan dat zij handelen in 
overeenstemming met het gemaakte beleid. Waarbij opgemerkt moet worden dat er diversiteit is in de 
interpretatie van het woord ‘strategie’, enerzijds en merendeels gericht op de interne organisatie en anderzijds 
geïnterpreteerd als beleid dat ontwikkeld is/wordt met samenwerkingspartijen. Opmerkelijk blijft wel dat 20% 
van de respondenten aangeeft dat er geen beleid is op ZR&ER en 22% aangeeft dat er geen beleid voor 
cliëntveiligheid is in relatie tot ZR&ER. 

 

De client neemt steeds meer eigen regie en is steeds meer zelfredzaam.  
Heeft de zorgorganisatie beleid op patientveiligheid in deze context en wordt dit begeleid uitgevoerd? 

 

 

 

Bijzonder om op te merken zijn de digitale thema’s die verwerkt zijn in de strategie. De thema’s cliëntportalen 
(70%), persoonlijk gezondheidszorgdossier (52%) en domotica (52%) worden het meest genoemd. De inzet van 
nieuwe technologieën komt er slechter van af, slechts 16% zet robotica in om de zelfredzaamheid en eigen 
regie van cliënten te versterken en maar 2% werkt met Virtual Reality (VR). Een kwart daarentegen geeft aan 
met sensoring en wearables te werken. Je ziet daarbij dat hoe langer de technologie bestaat, hoe meer 
organisaties daarmee experimenteren en werken. Dat wil alleen niet zeggen dat iedere organisatie op dit 
moment met nieuwe technologieën werkt. Eenderde van de respondenten geeft aan dat zij nu niets doen met 
genoemde thema’s, deze in ontwikkeling zijn of onderzocht worden. 

 

“Business cases gaan uit van aannames van baten; kenmerk van innovatie is dat je 

het niet weet. Behoefte is aan investering en mogen falen om te leren maar 

werkelijkheid is toename aan controle en risico-mijding.” 
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Het meeste initiatief tot het inzetten van ZR&ER ligt bij de zorgprofessionals. Bijna tweederde van de 
respondenten geeft dit aan. Slechts bij enkele organisaties (2%) neemt de cliënt zelf het initiatief. Uit de 
antwoorden halen we wel, dat veel organisaties (98%) de balans proberen te zoeken bij het stimuleren van 
zelfredzaamheid en eigen regie en daarbij ook ideeën van cliënten willen betrekken. Voor nieuwe thema’s en 
ideeën laten de respondenten zich inspireren door het lezen van relevante literatuur/internet (88%), bezoeken 
van congressen (76%) en afstemming met andere collega-zorginstellingen (76%).  

 

Waar binnen uw organisatie ligt het initiatief tot ondersteunen van ZR&ER? 

 

 

Hieruit kunnen we concluderen, dat bij driekwart van de ondervraagde organisaties de inzet van 
zelfredzaamheid en eigen regie door cliënten verankerd is in de strategie van de organisatie. Daarbij brengt 
eenderde van de organisaties nog niet de strategie in de praktijk en komt er praktisch geen initiatief vanuit 
cliënten om ondersteuning te vragen op het meer zelf kunnen beheersen van de eigen hulpverlening. Een kans 
voor cliënten kan daarbij zijn om met nieuwe technologieën de ZR&ER te kunnen ondersteunen. Dit vergt alleen 
nog wel een kennis-inhaalslag van medewerkers om hiermee daadwerkelijk te kunnen werken. Overall betekent 
dit dat de invulling van zelfredzaamheid en eigen regie op dit moment een papieren werkelijkheid is en dat het 
moeilijk blijkt hier echt invulling aan te geven.  

 

4.2. Knelpunten bij invoering systemen ter ondersteuning van ZR&ER 

Bijna tweederde van de respondenten ervaart knelpunten bij de invoering van systemen ter ondersteuning van 
zelfredzaamheid eigen regie van cliënten. Dit zijn knelpunten bij cliënten, ICT en professionals. Knelpunten bij 
cliënten worden ervaren door het afwezig zijn van kennis van systemen en het gericht betrekken/ondersteunen 
van cliënten. Daarbij lijken sommige doelgroepen meer ondersteuning nodig te hebben dan anderen.  

 

"Er zijn veel mogelijkheden om zelfmanagement en eigen regie verder te 

ontwikkelen. Echter vinden de cliënten dit juist lastig om deze 

mogelijkheden/tools te gebruiken. Begeleiding dient juist deze cliënten te 

stimuleren om toch de digitale vaardigheden verder te ontwikkelen om 

uiteindelijke eigen regie en zelfmanagement te vergroten.” 
 

Andere knelpunten worden ervaren bij de meerwaarde van ICT; hoge kosten, overlap in functionaliteiten tussen 
systemen, opleiding die nodig is voor cliënten en professionals. Soms sluit de wens vanuit de organisatie niet 
aan op de geboden ICT door leveranciers. Tevens beseffen veel respondenten  dat de verandering naar meer 
zelfredzaamheid en eigen regie van mensen tijd nodig heeft (en weerstanden weg te nemen).  
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Voorzien de huidige systemen (ECD en aanverwante systemen) in het ondersteunen van ZR&ER? 
  

 

 

Op de vraag of er voldoende kennis in huis is om ZR&ER te ondersteunen, antwoordt tweederde van de 
respondenten dat dit op orde is; medewerkers hebben gedegen kennis over de inhoud én de techniek. Hierbij 
geven diverse organisaties ook aan het opleiden van hun professionals belangrijk te vinden.  

 

Om knelpunten te lijf te gaan informeren veel respondenten zich door literatuur/internet (90%), externe 
adviseurs (40%) en afstemming met (andere) collega’s (75%) en door het volgen van congressen (75%). 
Meerdere respondenten geven aan dat zij de interne discussie voeren én samenwerken met partijen die dicht 
bij hen staan om knelpunten op te lossen.  

 
Bij het implementeren van software voor ZR&ER nemen we ruim de tijd om mensen te begeleiden bij het veranderde 
werkproces. 
 

 

 

Kortom, de knelpunten die worden ervaren, zitten vooral op het vlak kennis over de veranderingen. Dit kan 
technische kennis zijn, dan wel inhoudelijke kennis om meer ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten als 
het gaat om de inzet van ZR&ER. Om knelpunten op te lossen, laten veel respondenten zich inspireren door 
wat er buiten hun eigen organisatie gebeurt en ze werken hiervoor samen met collega-instellingen en zoeken 
nieuwe kennis op door naar buiten te gaan (congressen en inzet van externe adviseurs).  

 

4.3. Participatie van cliënten; diverse middelen voor invulling ZR&ER 

Op de vraag of de organisatie cliënten laat participeren in het zorgproces, antwoordt bijna de helft van de 
respondenten met een ja. Organisaties hebben hiervoor ook verschillende middelen beschikbaar, denk aan het 
eerder genoemde cliëntportaal, digitale toegang voor cliënten tot het EPD en/of zorgplan. De kanttekening bij 
deze ontwikkelingen is wel, dat de andere helft van de respondenten nog geen invulling biedt aan de 
zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. Ruim een kwart daarvan geeft aan dat de organisatie hier wel mee 
bezig is (in plannen, of via klanttevredenheidsonderzoeken ophalen wat er speelt). Vooral het cliëntportaal is bij 
veel organisaties in ontwikkeling.  
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Hebben uw cliënten volgens u voldoende mogelijkheden tot ZR&ER? 

 

 

Vormen van participatie zijn verschillend. In relatie tot de communicatiemogelijkheden tussen cliënt en 
behandelaar, zien we dat 94% van de organisaties te bereiken zijn per telefoon of e-mail (ook 94%), 47% via 
WhatsApp (onbeveilgd) of chat en in 41% van de gevallen behoort beeldbellen tot de mogelijkheden. Opvallend 
hierbij is dat slechts 27% van de respondenten aangeeft dat dit via beveiligd berichtenverkeer plaatsvindt.  

Tot de overige communicatiekanalen behoren portalen, receptie en zelfredzaamheidsapps (zoals Quli). 
Overigens geeft 22% van de respondenten aan, dat cliënten online inzage hebben in hun dossier, 55% van de 
organisaties is bezig dit te realiseren. Daarbij geeft 45% aan dat de huidige systemen niet voldoende 
ondersteuning bieden en dat in 22% van de gevallen het huidige ECD als niet gebruiksvriendelijk wordt ervaren. 
Voor inzicht in het behandelplan geldt bijna hetzelfde; bij 27% van de respondenten behoort dit nu tot de 
mogelijkheden voor de cliënt en in de helft van de gevallen geven respondenten aan dat de organisatie hiervoor 
middelen aan het ontwikkelen is.  

 

“eHealth toepassingen zorgen voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

voor de behandeling bij de client. Minder afhankelijkheid. De actievere rol maakt de 

behandeling persoonlijker, meer op maat en daardoor kwalitatief beter. ICT helpt 

ook voor hogere kwaliteit van informatievoorziening, los van de hulpverlener.” 

  
Naast de mogelijkheid tot online inzage in het dossier, is het bij enkele organisaties (6%) mogelijk voor cliënten 
om online afspraken te maken. Bijna de helft geeft aan dat op dit moment te realiseren. Overigens is 20% van 
de organisaties niet van plan de mogelijkheid te bieden tot het online maken van afspraken. Op de vraag of 
respondenten denken dat zij cliënten voldoende mogelijkheden bieden tot het stimuleren van zelfredzaamheid 
en eigen regie, antwoordt net iets meer dan de helft dat zij vinden dat ze genoeg mogelijkheden bieden. De 
andere helft vindt van niet, en dat komt omdat zij daarmee bezig zijn, ondersteuning nog in de kinderschoenen 
staat, ze het gevoel hebben dat ze pas aan het begin van deze ontwikkelingen staan en organisaties middelen 
hiervoor aan het ontwikkelen zijn.  

 

Concluderend, participatie(mogelijkheden) onder cliënten is volop in ontwikkeling. Via diverse middelen wordt 
de mogelijkheid geboden en voor een aantal van deze mogelijkheden geldt dat veel organisaties ermee bezig 
zijn deze middelen beschikbaar te stellen voor hun cliënten. De inzet van cliëntportalen groeit sterk, wat 
natuurlijk ook de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten een boost kan geven. De vraag blijft wel of 
cliënten met deze middelen ook daadwerkelijk kúnnen participeren. Verschillende respondenten hebben ook 
aangegeven, dat zij zorgen hebben of cliënten van deze nieuwe middelen gebruik gaan maken. Daarom willen 
zij tijd investeren om cliënten te ondersteunen bij het leren omgaan met deze middelen.  

 

4.4. Kwaliteitsverbetering mogelijk door benutten van ICT 

Door het inzetten en benutten van ICT, verwacht 90% van de respondenten dat een kwaliteitsverbetering 
mogelijk is. Die kwaliteitsverbetering zien ze onder meer op de manier waarop nu ‘blended hulpverlening’ 
gegeven kan worden, verbetering van informatieverstrekking, waardoor directer/beter contact met cliënten 
mogelijk is en vormen als domotica en apps  (mogelijkheden zijn genoemd in de toelichting bij de enquête). Ook 
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is (sterk) de verwachting dat cliëntportalen en inzicht in behandelplannen voor een kwaliteitsverbetering zorgen. 
Diverse respondenten geven hierbij aan, dat het meer bieden van transparantie zorgt voor een betere relatie 
tussen cliënt en behandelaar. Wat in dit geval volgens hen ook een kwaliteitsverhoging betekent.  

 

“Vakgebied is nog volop in ontwikkeling => weinig standaardisatie.” 
 

Om de kwaliteitsverbetering een impuls te geven, zijn organisaties bereidt nieuwe technologieën in te zetten. De 
inzet van cliëntportalen wordt gezien als meest waardevol (80%) en domotica (63%) en sensoring/wearables 
(60%) volgen daar direct achter. Ruim de helft van de respondenten ziet meerwaarde (ontstaan) bij de inzet van 
een persoonlijke gezondheidsdossier voor cliënten. 

 
Welke van onderstaande technologieën zouden van meerwaarde zijn voor uw organisatie? 

  

 

Om de kwaliteitsverbetering mogelijk te maken, geeft 81% van de respondenten aan dat eindgebruikers een 
opleiding krijgen om ZR&ER toe te kunnen passen. Ruim de helft daarvan is op ‘ad hoc’ basis en wordt dus 
gericht gegeven. Respondenten denken dat de kwaliteitsverbetering (in algemene zin) door de inzet van ICT, 
leidt tot besparingen (43%). Dit gebeurt volgens de respondenten door minder persoonlijke contacten en de 
inzet van domotica en andere technologische innovaties. Diverse organisaties geven aan wel huiverig te zijn 
voor het realiseren van besparingen; in de praktijk blijken deze moeilijk te realiseren.  

 

"We zouden een portfolio aan digitale middelen beschikbaar willen hebben waarmee 

de hulpverlener en client samen kunnen bekijken wat meerwaarde biedt en zinvol 

is.” 
 

Conculderend, veel responten zien door de inzet van ICT hun kwaliteit verbeteren. Er is nog een wereld te 
winnen door de inzet van vooral technologische innovaties. Tegelijkertijd is daarbij de wens, dat bruggen 
geslagen worden tussen ICT en mensen (cliënten en hun behandelaren), omdat niet iedereen overtuigd is van 
de inzet van ICT en/of daarvoor de benodigde kennis in huis heeft. Een goede implementatie, met begeleiding 
en ondersteuning van de professional, is daarbij een belangrijke succesfactor om de zelfredzaamheid en eigen 
regie echt een invulling te geven. 
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5. Aanbevelingen met een doorkijk naar de toekomst 

 

De steeds zichtbaarder wordende kanteling binnen het sociaal domein naar het ondersteunen van 
zelfredzaamheid en eigen regie is een evolutie van de zorg: van traditionele zorg 1.0 (regie bij de 
zorgaanbieder, niet bij de cliënt) via zorg 2.0 (de cliënt als partner) naar zorg 3.0: werken aan persoonlijke 
gezondheid. Zorgorganisaties werken hier hard aan blijkt uit het onderzoek, waardoor ook zichtbaar is 
geworden dat dit een (cultuur)verandering vraagt en hierdoor een ‘één op één’-verandering van professionals 
én cliënten. De cultuurverandering is zichtbaar, maar hoe kunnen we nu de zelfredzaamheid en de eigen regie 
een stap verder brengen? Deze transformatie vraagt zorgaanbieders om bruggen te slaan, bruggen tussen 
medewerkers en ICT en bruggen tussen beleid en praktijk.  

 

5.1. Zelfredzaamheid en eigen regie van papier naar praktijk  

Bijna alle ondervraagde organisaties hebben een visie of strategie om invulling te geven aan ZR&ER. Ook 
vanuit strategische IT-implementatie wordt steeds meer ingezet op deze verandering in de zorg. De techniek is 
hierdoor een prachtig middel geworden om echt invulling te geven aan het zelf organiseren van zorg. Echter, 
zowel voor de organisatie als voor de cliënt, blijkt dat de invulling van zelfredzaamheid en eigen regie op dit 
moment (nog) vooral een papieren werkelijkheid is; er is veelal beleid en er wordt veel mee geëxperimenteerd, 
maar het landt onvoldoende in de praktijk om cliënten zelf de regie te laten voeren. Blijf dus vooral de ruimte 
geven aan professionals én cliënten om invulling te kunnen geven aan de zelfredzaamheid en eigen regie in de 
zorg. Dit zorgt voor een versnelling en accaptatie van professionals op de veranderende werkwijze.  

 

De verbinding tussen ICT, zorg en cliënten is onderwerp van lopend onderzoek naar organisatie- en 
cultuurverandering. De resultaten uit voor dit rapport gelezen onderzoek, vertonen sterke overeenkomsten met 
de resultaten uit dit rapport. Op basis van kwalitatief onderzoek naar diverse ICT-implementaties, bedoeld om 
eigen regie en zelfredzaamheid te faciliteren, blijkt dat de aanleiding voor implementatie vaak strategisch is. 
Vanuit strategie ontplooien zorgorganisaties veel initiatieven om IT te implementeren met als doel het 
zorgproces te faciliteren en de zelfredzaamheid en eigen regie te ondersteunen. De nieuwe ICT biedt voor 
professional en cliënt steeds meer toegevoegde waarde in het zelf kunnen organiseren van hulp en 
gezondheid.  

 

Echter, ook hier blijkt het in de praktijk ingewikkeld aansluiting te vinden op de primaire zorgprocessen of de 
belevingswereld van cliënten. De manier om hier concreet invulling aan te geven en cliënten te betrekken in de 
cultuurverandering naar eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor succes. Op dit moment wordt met 
wisselend succes, de oplossing vaak gezocht in verbeterde en meer uitgebreide communicatie. Betrek mensen 
snel, en zorg voor begeleiding en opleiding wanneer nodig en verlangt door professionals. Faciliteer daarbij het 
uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices en de organisatie werkt toe naar een continue proces van 
leren in de praktijk. 

 

5.2. Knelpunten oplossen door delen van kennis en ervaringen 

Onvoldoende wordt op dit moment de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten ingevuld. Uit het onderzoek 
blijkt dat professionals beperkt weten hoe ze invulling moeten geven aan ZR&ER. Dit komt voornamelijk doordat 
men niet weet welke systemen er zijn en wat deze kunnen betekenen. En als er wel systemen zijn aangeschaft 
door de organisatie, dan is niet bekend hoe professionals ermee moeten omgaan. Dit pleit ervoor dat 
organisaties zorgvuldiger omgaan met het invoeren van systemen om zelfredzaamheid en eigen regie te 
stimuleren. Dit kan door duidelijke communicatie, opleiding, eLearnings, intervisie en begeleiding van 
professionals én het betrekken van cliënten hierbij. Belangrijk hierbij is de (experimenteer)ruimte voor het 
verkennen van wat eHealth kan betekenen binnen hulpverlening en communicatie tussen cliënt en professional. 
Borg daarnaast goed wat mensen onderling van elkaar kunnen leren, door het delen van kennis en ervaringen 
(best practices) en het toegangelijk maken van deze lessen.   

 

5.3. Participatie door eHealth zorgt voor grotere betrokkenheid van cliënten 

De komst van cliëntportalen, digitale toegang voor cliënten tot het EPD en/of zorgplan zorgt direct voor meer 
participatie van cliënten. Bovendien versterkt deze participatie de betrokkenheid van cliënten bij het eigen 
hulpverleningstraject. De cliëntbetrokkenheid bij het nemen van initiatief voor zelfredzaamheid en eigen regie bij 
is erg laag. Het betrekken van eHealth binnen hulpverlening is nieuw, het ligt daarom ook voor de hand cliënten 
zelf te betrekken bij de vormgeving daarvan. Waar zit voor hen de toegevoegde waarde tot het inzetten van 
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ICT, hoe in te zetten en wanneer te gebruiken? De kracht van het inzetten van eHealth zit in het loslaten van 
het idee, dat het voor iedereen toepasbaar moet zijn. Faciliteer het voor de mensen die ICT willen gebruiken in 
hun hulpverleningstraject en de communicatie met de zorgprofessional. Benut dit enthousiasme en boek daar 
resultaten mee, waarna deze lessen meegenomen kunnen worden in het opschalen van het gebruik van 
eHealth. 

 

5.4. Kwaliteitsverbetering door cultuurverandering en het slaan van bruggen 

Het benutten van ICT zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de zorg. Hierbij is het van belang bruggen te 
slaan. De brug tussen ICT en mensen, zowel degenen die een zorgvraag hebben als de professional in brede 
zin, kan worden gebouwd door vanuit strategie te werken aan de uitvoering. De strategie van een organisatie 
fungeert als kader en kompas waarlangs beslissingen worden genomen, die in de praktijk in het primaire proces 
in co-creatie met cliënten worden uitgewerkt en uitgevoerd.  

 

“Veranderingen leveren altijd weerstand op, of het nu om inhoud of ondersteunende 

ICT gaat. In algemene zin kun je stellen dat hulpverleners niet geconfronteerd willen 

worden met ingewikkelde systemen, maar eenvoudige en gebruikerssensitief. Dit 

vraagt in praktijk de nodige stuurmanskunsten. Het is nu eenmaal zo dat je niet 

zomaar van het ene in het ander systeem terechtkomt. Een langerdurend plan is 

nodig met veel aandacht voor acceptatie bij gebruikers.” 
 

Vanuit de strategie en de vraag waarom een organisatie inzet op zelfredzaamheid en eigen regie, moet worden 
gewerkt aan een integraal en overkoepelend veranderplan. Ook dit is een brug die geslagen moet worden. Dit 

plan, met cultuurverandering als belangrijkste doel en waarbij IT ondersteunend is, is gebaseerd op een meer 
langetermijnaanpak en een horizon van twee tot drie jaar. Over deze periode wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke aanpak van de cultuurverandering, binnen de organisatie die past bij de organisatie, de cliënten 
en het primaire proces. Dit betekent het op voorhand, actief en in gezamenlijkheid vertalen van de 
organisatiestrategie naar realistische en uitvoerbare stappen. Hiervoor is het van belang in gesprek te gaan, de 
vraag van de cliënten centraal te stellen en deze ook daadwerkelijk aan cliënten te stellen.  

 

Gebaande paden gaan verlaten worden om dit te bereiken. Daarnaast komen behoeften van leveranciers en 
zorgverleners uit het primaire proces, in gesprek met cliënten, op tafel. Deze behoeften worden vervolgens in 
onderlinge afstemming uitgewerkt en uitgevoerd. In (rondetafel)gesprekken staat de zorgvraag en de 
regiefunctie van de cliënt centraal. Hierdoor kan een cultuurverandering in gang gezet worden. Immers, hoe kan 
een papieren tijger een echter cultuurverandering tot stand brengen, zonder de mensen waar het werkelijk om 
draait? Júist door het slaan van bruggen is het mogelijk deze cultuurverandering door te maken en daarmee 
een kwaliteitsverbetering te realiseren! 

 

5.5. De rol van eHealth gaat sterker én booming worden 

Overall betekent dat de invulling van zelfredzaamheid en eigen regie op dit moment een papieren werkelijkheid 
is, en dat het moeilijk blijkt om hier echt invulling aan te geven. Dit betekent dat eHealth nog steeds ‘op de 
agenda’ moet komen, niet zozeer in beleid en strategie maar voor het werken ermee in de praktijk. Door het 
geven van aandacht aan professionals hoe zij met eHealth kunnen omgaan, ontstaat experimenteerruimte en 
de behoefte om dit met elkaar te delen en best practices uit de organisatie op te halen. Bovendien zorgt deze 
aandacht en het werken met eHealth voor bewustzijn op de achterliggende verandering van houding en gedrag. 
Deze verandering is wat we al eerder noemde de cultuur- en organisatieverandering.  

 

Dit onderzoek bewijst dat de rol van eHealth steeds sterker gaat worden en mooie kansen biedt voor de stijging 
van kwaliteit én tevredenheid van hulpverlening. Sterker nog, eHealth gaat zelfs booming worden, omdat ook de 

Rijksoverheid steeds meer inzet op de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten/patiënten in de zorg. Dit 
zien we onder andere terug bij een Kamerbesluit om de patiënt baas te laten worden over het eigen digitale 
dossier2. Dit besluit zorgt, met de opkomst van vele zelfredzaamheidsapps (eHealth) dat de regie bij de cliënt 
komt en dat de communicatie en betrokkenheid over het hulpverleningstraject gaan stijgen.  

                                                           
2 “Patiënt baas over eigen digitale dossier”, NOS (10/2016). [http://nos.nl/artikel/2135935-patient-baas-over-eigen-digitaal-
dossier.html] 
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Tenslotte kan eHealth hierdoor bijdragen aan de innovatiekracht van de organisatie; hoe sneller professionals 
en cliënten leren om door de inzet van eHealth de zelfredzaamheid en eigen regie te versterken, hoe 
wendbaarder de organisatie kan worden bij organisatie-/cultuurveranderingen. Niet los te zien van het 
innovatieproces waarin organisaties dan zitten. De Rabobank trok in 2014 het vergelijk tussen innovatie en 
kapitaalbehoefte, waar in het midden (het bekende gat tussen ‘pilot’ en ‘opschaling’) in de ‘vallei des doods’ 
ideeën sneuvelen, omdat er te weinig aandacht, geloof en middelen zijn om innovaties tot een succes te maken. 
Kom je uit de vallei, dan is de kans groot dat op grote schaal, in dit geval eHealth, gebruikt gaat worden. 

 

 

Kortom, zet de cultuurverandering in gang! Heb daarbij aandacht voor de veranderende werkwijze van 
professionals en leer samen met cliënten wat en waar zelfredzaamheid en eigen regie in het primaire proces 
écht invulling geeft. Ontwikkel hiervoor een lerende organisatie waarin samenwerken en kennis delen centraal 
staan. Tot slot betekent de sterker wordende rol van eHealth dat er meer aandacht komt voor de bescherming 
van (medische) data, dat ICT-faciltiteiten binnen de organisatie op orde moeten zijn en dat organisaties naast 
inhoudelijke visie/strategie op zelfredzaamheid en eigen regie ook een strategie moeten ontwikkelen voor de 
veranderende rol van ICT binnen de organisate. Zonder dit op orde te hebben, mislukt elke kans tot innovatie. 
Zo maken organisaties in samhang de stap op zelfredzaamheid en eigen regie verder te brengen.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 

Onderstaand de vragen die voor dit ondergezoek gesteld zijn. 

1. Heeft uw zorgorganisatie een actuele strategie met concrete doelstellingen voor ZR&ER?  
2. Handelt uw zorgorganisatie in relatie tot ZR&ER in overeenstemming met de strategie?  
3. Welk thema is meegenomen in de strategie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
4. De cliënt neemt steeds meer eigen regie en is steeds meer zelfredzaam. Heeft de zorgorganisatie 

beleid op patiëntveiligheid in deze context en wordt dit beleid uitgevoerd?  
5. Waar ligt binnen uw organisatie het initiatief tot ondersteunen van ZR&ER? 
6. Op welke wijze houdt de organisatie zich op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. 

ZR&ER?  
7. Er is voldoende kennis binnen onze organisatie t.a.v. ondersteunen van ZR&ER? 
8. Ervaart u knelpunten bij de invoering van systemen ter ondersteuning van ZR&ER?  
9. Laat uw zorgorganisatie cliënten participeren in het zorgproces?  
10. Via welke manier kan een cliënt of verwant contact leggen met zijn/haar behandelaar of 

zorgprofessional? (meerdere antwoorden mogelijk)  
11. Hebben uw cliënten digitale inzage in hun dossier? 
12. Kunnen cliënten digitaal afspraken maken?  
13. Hebben uw cliënten volgens u voldoende mogelijkheden tot ZR&ER?  
14. Hebben cliënten en verwanten digitaal inzicht in de gemaakte afspraken/behandelplan?  
15. Denkt u kwaliteitsverbeteringen te kunnen doorvoeren met de inzet van ICT/hulpmiddelen voor uw 

cliënten t.a.v. ZR&ER?  
16. Welk ECD/EPD heeft u in gebruik?  
17. Voorzien de huidige systemen (ECD en aanverwante systemen) in het ondersteunen van ZR&ER?  
18. Welke van de onderstaande technologieën zouden van meerwaarde zijn voor uw organisatie: 

(meerdere antwoorden mogelijk)  
19. Hoe gebruiksvriendelijk zijn de toepassingen voor ZR&ER die u in gebruik heeft?  
20. Worden ICT-projecten in het kader van ZR&ER volgens een gestructureerde aanpak uitgevoerd?  
21. Wordt door de gebruikersorganisatie voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de ICT-projecten 

t.a.v. ZR&ER?  
22. Besteedt uw organisatie aandacht aan opleiding van eindgebruikers t.a.v. ZR&ER?  
23. Voordat we nieuwe software t.a.v. ZR&ER gaan implementeren kijken we eerst goed naar onze 

processen en de gewenste situatie. 
24. Bij het implementeren van software t.a.v. ZR&ER nemen we ruim de tijd om mensen te begeleiden bij 

het veranderde werkproces. 
25. Denkt u besparingen te kunnen realiseren met de inzet van ICT/hulpmiddelen voor uw cliënten t.a.v. 

ZR&ER?  
26. Zelforganiserende teams is een vorm van zelfredzaamheid voor medewerkers. In hoeverre zijn 

zelfsturende teams een thema binnen uw organisatie.  
27. Wat is uw rol binnen de organisatie? 
28. Wat is de naam van uw organisatie? (Gegevens worden geanonimiseerd in het rapport).  
29. Tot welke branche behoort uw organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
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Bijlage 2 Bronnen 

 

Onderstaand de gebruikte bronnen voor dit rapport.  

 

Cijffers-Rovers, B.W.M.E., The human element in development. A technochange approach to build bridges 
between business and IT in the healthcare industry [TIAS MBA Thesis - in voorbereiding]  
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