Op dinsdag 11 oktober
as. organiseert de KNMG op
verzoek van de Europese
Commissie een nationale
workshop eHealth.

EHealth of telegeneeskunde kan, mits in de zorgverlening op een juiste manier toegepast,
belangrijke voordelen bieden voor patiënten en zorgverleners. Steeds meer patiënten en
zorgverleners maken gebruik van toepassingen als telemonitoring bij diabetes mellitus of
chronisch hartfalen, online therapieën (e-Mental Health), teledermatologie en
bijvoorbeeld systemen om doktersafspraken te plannen via internet. Toch blijven
de aantallen gebruikers onder patiënten en zorgverleners nog achter bij hetgeen je op
basis van de voordelen zou verwachten.
De nationale workshop eHealth vindt plaats in het kader van het Chain of Trust project,
een project van de Europese Unie. Het doel van dit Europese project is om te peilen, hoe
de belangrijkste (potentiële) gebruikers van eHealth in de verschillende lidstaten over
eHealth denken. Onder vlag van dit project vinden in verschillende Europese lidstaten
vergelijkbare nationale eHealthworkshops plaats. Eerder dit jaar is in het kader van het
Chain of trust project een grote Europese enquête over eHealth gehouden. De uitkomsten
van dit project zijn bedoeld om beleidsmakers, zoals de Europese Commissie, nationale
overheden, maar ook bijvoorbeeld artsenorganisaties behulpzaam te zijn bij formuleren
van hun beleid en richtlijnen.
Het Chain of trust project is er op gericht de standpunten en bevindingen van de
eindgebruikers - zowel professionele beroepsbeoefenaars als patiënten - van eHealth of
telegeneeskunde in kaart te brengen. In dit kader gaan tien artsen, tien verpleegkundigen,
tien apothekers en tien patiënten met elkaar na wat zij vinden over het gebruik van
telegeneeskunde in de zorgverlening. In de eerste ronde gaan de tien vertegenwoordigers
van de gebruikersgroepen in subgroepen het gesprek aan over de voordelen en de
knelpunten van eHealth. Op basis van de bevindingen in de subgroepen wordt er
vervolgens plenair gediscussieerd. In de tweede ronde wordt (wederom in de subgroepen)
gediscussieerd over eventuele oplossingen voor de belangrijkste knelpunten voor verdere
implementatie van eHealth-toepassingen. Het uiteindelijke doel van de workshop is in
kaart krijgen van wat de belemmeringen zijn om vertrouwen in, en acceptatie van, dit
nieuwe type dienstverlening te realiseren. En welke mogelijke oplossingen zij hiervoor
zien.
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat ter informatie ook aan alle
deelnemers wordt toegezonden.

