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WAT IS HET VERBAND TUSSEN DOMOTICA, 
E-HEALTH EN TELEMEDICINE?

Whitepaper
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Een verkenning van mogelijkheden voor 
zorginstellingen 
De ontwikkelingen in de zorgbranche gaan met een duizelingwekkend tempo. Niet alleen de 
zorgfinanciering en de hiermee gepaard gaande organisatorische veranderingen gaan snel, 
maar ook de toenemende vergrijzing en schaarste (in middelen en personeel) maken dat er 
een golf van vernieuwing in de zorg plaatsvindt. Eén van de veranderingen komt voort uit de 
(ICT) technologische vooruitgang. We hebben het dan over de mogelijkheden die de moderne 
Domotica, eHealth, mHealth en Telemedicine kunnen bieden. Alleen al aan definities en 
begrippen is er voldoende keus.

Als zorginstelling heb je te maken met alle veranderingen zowel qua middelen, processen als 
organisatie. Deze handreiking geeft een eerste indruk van het Domotica/e-health/Telemedicine 
landschap. 

Hierbij maken we verschil tussen Domotica voor de extramurale zorg en voor de intramurale zorg. 
Het verschil tussen beide toepassingsgebieden zit in het doel (waarom) en de functie (waarvoor) 
van het ondersteunende middel. In het algemeen geldt dat domotica integraal deel uitmaakt 
van de ICT inrichting en niet als separaat deel ingericht dient te worden. 

We nemen het containerbegrip ‘Domotica’ om alle ICT gerelateerde zaken te groeperen en 
onder een noemer te brengen. Daar vallen in dit kader ook de eHealth, mHealth en Zorg op 
afstand (beeldschermzorg) onder.

Voor alle toepassingen geldt dat er een impact is op drie vlakken: Organisatie, Processen en 
Middelen. 

Uit de praktijk blijkt dat het hebben van middelen voor ca. 20-25% bijdraagt aan een oplossing. 
Anders gezegd: voor iedere euro die aan innovatie (middelen) wordt besteed, zijn circa vier euro 
nodig voor de vlakken Organisatie (Mensen) en Processen. 

Dat betekent dat er ruime aandacht moet zijn voor de sociale innovatiekracht van zorg-
instellingen. Het succesvol inzetten (en daarmee ook het vruchtgebruik) van moderne 
technologie in het zorgproces vraagt om een grondige verkenning van de mogelijkheden.

Het gaat erom dat zorginstellingen een eigen visie hebben op de inzet van nieuwe technologie 
binnen het zorgproces, waarbij er aandacht is voor de domeinen Organisatie, Proces en Middel 
(ICT Beleid).
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E-Health 
In 2002 is een achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies ‘E-health in zicht’. Hierin werd al 
geconstateerd dat de begrippen Telemedicine, Telehealth en e-Health vaak door elkaar worden gebruikt. 

De gemeenschappelijke kenmerken van deze drie begrippen zijn:

• ze hebben betrekking op het voorzien in verschillende soorten gezondheidsdiensten, uiteenlopend van het geven van informatie over ziekte en 
gezondheid tot het diagnosticeren, het monitoren van de gezondheidstoestand van een patiënt en het plegen van interventies met behulp van 
een robot;

• deze diensten hebben betrekking op personen die zich op afstand van de zorgaanbieder bevinden;

• deze diensten worden verleend door gebruik te maken van telecommunicatie, video- en informatietechnologieën. 

Laten we starten met de definitie1 van eHealth:

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen of te verbeteren.

Deze definitie wordt gebruikt door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en biedt daarmee een in Nederland geaccepteerd referentiekader.

Minister Schippers beschouwt eHealth als een belangrijk (toekomstig) onderdeel van de zorgketen. “Het gebruik van eHealth kan helpen bij de 
uitdaging om de vrijheid en zelfredzaamheid van patiënten te versterken, oplossingen te bieden voor het dreigend personeelstekort, het verbeteren 
van de patiëntveiligheid in de zorg en de kostenstijging te beperken. Maar boven alles is ICT een middel en geen doel en moet als zodanig ook 
worden ingezet.”

EHealth omvat gerichte voorlichting, zelftests én behandeling via internet. EHealth interventies dragen bij aan het verlagen van de druk op het 
personeel in de zorg en uit onderzoek blijkt dat die interventies waarschijnlijk kosteneffectief zijn. Zo zijn er inmiddels effectieve ‘e-mental Health’ 
programma’s voor het ontwikkelen van mentale weerbaarheid en voor de preventie en behandeling van depressie en van problematisch alcohol- en 
druggebruik.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen om deze technologieën in te zetten om gezondheidsrisico’s of ziekten in een vroeg stadium op te sporen. Het 
ministerie van VWS heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van www.mentaalvitaal.nl. Dit is een website van het Trimbosinstituut en het Fonds 
Psychische Gezondheid met informatie en instrumenten om mensen te laten werken aan hun mentale fitheid. Er is een traject gestart dat potentiële 
gebruikers beter naar deze website leidt. 

Bij eHealth is altijd sprake van ketenzorg en dient derhalve grondig onderzocht en ingevoerd te worden. De Nictiz whitepaper “Ordening in de wereld 
van eHealth” geeft een meer gedetailleerd en gestructureerd overzicht van eHealth, en is in dit kader aan te bevelen lectuur.

1 Bron: Whitepaper “Ordening in de wereld van eHealth” Nictiz

http://www.mentaalvitaal.nl
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In bovenstaande figuur is de hoofdindeling van de Raad voor de Zorg weergegeven in drie categorieën, namelijk: e-zorg, e-zorgondersteuning en 
e-public health.  In deze indeling valt het primaire zorgproces in de categorie ‘e-zorg’. Deze categorie bestaat uit  e-diagnose, e-therapie en e-care. 
Globaal gezien, vallen alle elementen van dit artikel  onder de categorie e-zorg.

De Nederlandse vereniging voor eHealth (NVEH), heeft medio 2011, samen met artsenkoepel KNMG, de NPCF, eHealthNu en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) een raamwerk voor een nationale implementatie agenda eHealth (NIA) aangeboden aan minister Schippers. Het doel hiervan is 
‘eHealth sneller een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg maken ten behoeve van betere en betaalbare zorg’.

e-public Health

e-voorlichting e-preventie

Educatie voor patiënten/consumenten

Advies over voeding en leefwijzen

Informatie over:
-geneesmiddelen
-ziekten
-arbeidsomstandigheden

Bevolkingsonderzoek bepalen en benaderen 
van risicogroep

Monitoren gezondheidstoestand bevolking

Monitoring verspreiding ziektes
(elektronische rapportagesystemen)

e-zorg

e-diagnose e-therapie e-care

Anamnese via internet

Naslaginformatie en/of beslissings-
ondersteuning voor hulpverlener

Intercollegiale consultatie

Diagnose op afstand, bv e-dermatologie

Medicaties op afstand

Psychotherapie via internet

Telechirurgie

e-Monitoring

Patiëntinstructies op afstand

Sociale alarmering

e-zorgondersteuning

e-quality

Decision support systemt

Protocollen via internet

Continue educatie

Benchmarkinformatie voor patiënten

e-administratie en e-management

e-afspraak

Online afspraken

Elektronische
verwijzingen

casemanagement e-dossier e-procuremente-logistics e-finance

Management van
patiëntenstromen

Afstemmen van afspraken 
consult en onderzoeken

Elektronische
patiëntendossiers
(EPD en PHR)

Voorraadbeheer Bestellen
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Telemedicine
Volgens de Raad voor de Zorg, wordt het begrip telemedicine doorgaans gebruikt voor het voorzien in medische zorg. Het gaat hierbij om het gebruik 
van communicatietechnologieën om zorgaanbieders en patiënten die zich op verschillende locaties bevinden met elkaar te verbinden. Redenen om deze 
technologieën te gebruiken zijn onder meer efficiencywinst, vermindering van vervoerskosten, verbeterde toegang van patiënten tot zorgaanbieders, 
betere kwaliteit van zorg en betere communicatie tussen zorgaanbieders.

De definitie van Telemedicine is als volgt: 

Telemedicine is een zorgproces of het geheel van de zorgprocessen waarbij wordt voldaan aan elk van de twee volgende kenmerken:

1. afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie en telecommunicatie;

2. er zijn ten minste twee actoren betrokken, waarvan er minimaal één een erkende zorgverlener (Wet BIG) is of handelt onder verantwoordelijkheid 
van een erkende zorgverlener.

Op Wikipedia wordt vermeld dat: Telemedicine en eHealth gaan over het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de 
gezondheidszorg. Daarmee is de cirkel weer gesloten en kunnen we de begrippen in een ruimer kader stellen.

De kern van Telemedicine is dat mensen thuis in hun eigen vertrouwde omgeving, controles kunnen uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat er 
minder beroep wordt gedaan op de zorgketen waardoor uiteindelijk de kosten dalen. Voorbeelden van Telemedicine zijn o.a bloeddrukmeters en 
bloedsuikermeters.

NB: deze vorm zal tezamen met eHealth (ook) in Nederland een grote vlucht nemen.
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Naast alle bovenstaande termen, zie je in de literatuur steeds vaker dat de term 
Mobile Health ook wel mHealth genoemd wordt. Door de toenemende inzet van 
tablets (4,1 miljoen in Nederland ultimo 2012), en smartphones ontstaan steeds meer 
mogelijkheden voor de toepassing van zorg op afstand. 

In dit kader is mHealth de toepassing van eHealth op mobiele devices. Hiervoor gelden 
dezelfde voordelen die de kosten van de zorg kunnen ombuigen. De inzet van mHealth 
hoeft op zich geen aparte noemer te krijgen, maar gelet op de specifieke mobiele aard 
van de toepassing, verwachten we dat aanbieders deze differentiatie wel vaker zullen 
toepassen om te benadrukken welke technologie er gebruikt wordt.

De inzet van eHealth/mHealth roept eerder procesmatige en financieringsvraagstukken 
op dan de daadwerkelijke technologische vraagstukken.  Het gaat erom dat zorg-
instellingen een eigen visie hebben op de inzet van nieuwe technologie binnen het 
zorgproces waarbij er aandacht is voor de domeinen Organisatie, Processen en 
Middelen.

Inmiddels zijn er diverse rapporten en artikelen via internet te vinden (zoek op mHealth).

Zorg op afstand
Het begrip Zorg op afstand wordt ook wel beeldschermzorg genoemd, maar omvat veel 
meer dan alleen een beeldschermverbinding. 

In een aparte uitgave heeft Nictiz een checklist Zorg op afstand (ZOA) gemaakt. 
Daarnaast heeft Nictiz aan handreiking voor de juridische aspecten voor ZOA opgesteld. 
Kijk voor meer informatie hierover op www.nictiz.nl.

mHealth

http://www.nictiz.nl


7

Domotica (Intramuraal en Extramuraal)

Domotica is een woord dat bestaat uit de samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en 
robotica (bron: Wikipedia).

De officiële definitie van Domotica is: de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en 
leven. Dit is dus niet per definitie uitsluitend zorg- gerelateerd. Vanzelfsprekend gebruiken we hier de definitie wel zorggerelateerd.

Er is een verdeling te maken naar gebruik in de Intramurale- en Extramurale zorg:

- Bij Domotica in de Extramurale zorg bedient de oudere de Domotica zelf (behalve als het gaat om mensen met gevorderde dementie). 

- Binnen de Intramurale zorg zijn het (veelal) de zorgprofessionals die de Domotica bedienen. Dat geldt ook voor de kleinschalige 
groepswoningen voor mensen die de regie over hun leven kwijtraken, zoals bij dementie, het Korsakovsyndroom of psychiatrische 
problematiek.
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Domotica Extramuraal

Er zijn verschillende vormen van Domotica voor ouderen in de thuissituatie. Ze helpen risicosituaties 
voorkomen en geven ouderen meer gevoel van veiligheid. Eén van de sprekende voorbeelden 
van Domotica in de Extramurale ouderenzorg is de zorg op afstand. Hierbij is een beeldverbinding 
beschikbaar, waarmee de cliënt eenvoudig contact kan leggen met de zorginstelling en het 
welzijnsnetwerk.

Er is uiteenlopende technologie beschikbaar voor zelfstandige wonende ouderen die nog geen 
(zware) hulpvragen hebben. Ze zijn over het algemeen gebaat bij Domotica die hun een gevoel van 
veiligheid geven. 

Onderstaande oplossingen zijn apart of gecombineerd met elkaar in te zetten:

• Persoonsalarmering

 De oudere roept bij nood hulp in via een alarmknop die aan een halsketting vastzit,   
 gekoppeld aan speciale apparatuur bij de telefoon. 

• Brandalarm en inbraakalarm

 De apparatuur slaat alarm in de woning en bij de hulpcentrale als er sprake is van brand of  
 inbraak. 

• Elektrische en elektronische sloten

 De hulpverlener kan zo nodig zonder sleutel de woning van de oudere binnenkomen. 

• Videocommunicatie 

 De cliënt kan daarmee op afstand communiceren met een zorgverlener. Mensen gebruiken  
 deze voorziening ook steeds vaker om in contact te blijven met familie en vrienden. Ook   
 hebben de voorzieningen de mogelijkheid om eenvoudig het internet op te gaan. Hier zijn  
 inmiddels tal van leveranciers voor.
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Domotica Intramuraal

Onderstaand zijn mogelijkheden die Domotica biedt in verpleeg- en verzorgingshuizen en in 
kleinschalige groepswoningen voor mensen met o.a. dementie:

• Opsta-alarmering 

 Dit geeft een signaal als de bewoner met een verhoogd valrisico ’s nachts uit bed stapt.

• Verlaat-de-kamermelding 

 Deze is speciaal voor bewoners die de neiging hebben om te dwalen. Zo gauw zij hun kamer  
 verlaten, krijgen de medewerkers een seintje.

• Nachtoriëntatieverlichting 

 Deze geeft de looproute aan van bed naar toilet. Bedoeld voor bewoners die ’s nachts   
 zelfstandig gebruikmaken van het toilet.

• Schilbeveiliging 

 Deze waarschuwt zorgverleners dat een bewoner die niet zelfstandig naar buiten kan, de  
 buitendeur nadert. Bijvoorbeeld via een chip in de schoen en een sensor bij de deur.

• Camera’s 

 Camera’s volgen de bewoner in zijn kamer of op de gang. De camera’s zenden alleen beelden  
 door als er beweging is. Ze dienen bijvoorbeeld als verificatiemiddel voor de zorgverleners  
 als de opsta-alarmering een melding heeft gemaakt. Met camera’s is minder kans op onrust  
 dan met reguliere nachtelijke rondes, waarbij elke keer de deur open en dicht gaat.
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Inzetten of niet?
Iedere zorginstelling krijgt te maken met een afweging over het wel of niet inzetten van Domotica. Er is geen generiek uitgangpunt te formuleren. 
De inzet hangt af van de zorgvraag per individuele cliënt.  Dat vraagt van de zorginstelling om een eigen visie op de inzet van domotica binnen het 
zorgproces. Meer informatie over de ethische en juridische vraagstukken kunt u vinden in het rapport van de VUMC1 ‘Toezichthoudende domotica : 
Een handreiking voor zorginstellingen.’

Tot slot: Domotica standaarden

De vraag over standaardisatie in Domotica land bestaat al heel lang. Het platform Domotica heeft een overzicht opgesteld, bestaande uit drie delen: 

• Application Supporting Standards

• Communication Service Standards

• Network Infrastructure Standards.

Ook al wordt er vaak door leveranciers aangegeven dat hun systeem ‘open’ is, in de praktijk blijkt dat het ‘anders’ is. Daarom is een grondig 
vooronderzoek aan te raden, om later niet in de problemen te komen.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van de Domotica gaan enorm snel. Onder diverse Europese (AAL) en Nederlandse (InvoorZorg) overheids-
programma’s worden grootschalige projecten uitgevoerd. 

Al deze projecten hebben tot doel om via de innovatie de zorg voor de toekomst te vereenvoudigen en daarmee de zorg betaalbaar te houden. Via 
een specifieke financiering, kunnen innovatieve projecten voor zorginstellingen gerealiseerd worden.

Innervate is in december 2012 geselecteerd (via een Europese aanbestedingsprocedure) als raamcontractant van het programma ‘In voor zorg!’. Dat 
betekent dat we in aanmerking komen voor de uitvoering van opdrachten, en zorginstellingen kunnen ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op onder andere www.invoorzorg.nl en www.zonmw.nl/aal. 

 
Let wel: voor alle in deze whitepaper genoemde ontwikkelingen geldt dat deze ingebed moeten worden in het ICT Beleid van de betreffende zorg-
organisatie.

1  http://www.vumc.nl/afdelingen-themas/4851287/27797/Toezichthoudendedomotica 

http://www.invoorzorg.nl
http://www.zonmw.nl/aal
http://www.vumc.nl/afdelingen-themas/4851287/27797/Toezichthoudendedomotica
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Meer weten? 

Er zijn nog meer gerelateerde onderwerpen zoals bijv. de financiering van zorg infrastructuur(zoals Domotica) , die in deze whitepaper nog niet aan 
de orde is gekomen.

Indien u na het lezen van deze whitepaper een nader gesprek hierover wenst, neem dan gerust contact op met onze expert Hans van Zwam. Dat kan 
per email via h.v.zwam@innervate.nl. 

mailto:h.v.zwam@innervate.nl
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Waarom Innervate?

Innervate is een eredivisiespeler in het vakgebied van informatietechnologie en ICT 
infrastructuur. Onze diensten zijn gericht op advies, software-ontwikkeling en trainingen.            
De professionals van Innervate zijn allemaal spelers’ met hun eigen specifieke expertise 
en praktijkervaring. Innervate kan de werkprocessen in uw organisatie geheel overzien 
en exact de puntjes op de ‘i’ zetten. Dit levert voor de klant een slimme oplossing op en 
100% kans op een succesvol project.

Innervate        Innervate Midden Nederland
Aziëlaan 14       De Corridor 21 A
6199 AG Maastricht-Airport    3621 ZA Breukelen

T +31 (0) 43 358 1880   

E info@innervate.nl 
         
W  www.innervate.nl
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Volg ons op Linkedin:   http://nl.linkedin.com/innervate

Volg ons op TwiTTer:    #InnervateNL

Volg ons op Facebook:   Innervate NL
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Deze Whitepaper is opgesteld door Hans van Zwam, Business Consultant bij 
Innervate, op basis van zijn project- en onderzoekservaring in de Zorgbranche.

Maastricht, 2013

INNERVATE doneert aan


