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De voornaamste voordelen van zorg op afstand die 
mensen ervaren of verwachten zijn gemak en tijds
besparing door het niet te hoeven reizen. Een drempel 
om zorg op afstand te gebruiken is afwezigheid van 
persoonlijk en fysiek contact. Er bestaat twijfel dat bij 
zorg op afstand de kwaliteit van diagnose en zorg 
minder hoog is. Het is daarom van groot belang dien
sten voor zorg op afstand op de persoonlijke behoeften 
van de zorgconsument af te stemmen.

Middelen voorkeur
In dit onderzoek zijn twee concepten voor zorg op 
afstand getoetst; de Online Huisarts en de Digitale 
Doktersassistent. Bij beide concepten geeft meer dan de 
helft van de mensen aan deze te willen gebruiken met 
een kleine meerderheid voor De Online Huisarts (63%) 
ten opzicht van de Digitale Doktersassistent (61%). De 
interesse voor de Online Huisarts is significant gestegen 
van 41% in 2019 naar 63% in 2020. Met name het 
persoonlijke contact met deskundige medisch professio
nals maakt deze dienst aantrekkelijk. Grootste voordelen 
die mensen ervaren of verwachten zijn gemak en 

Samenvatting
De interesse voor zorg op afstand groeit, en ook het gebruik  
ervan. De huidige situatie waarin mensen meer gewend zijn aan 
thuiswerken en beeldbellen versterkt deze groei nog meer.  
De helft van de mensen uit dit onderzoek geeft aan nu meer open  
te staan voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis. Daarnaast  
is de voorkeur voor beeldbellen in het contact met zorgverleners 
sterk toegenomen.

tijds besparing, en bij beide diensten wordt de bijdrage 
van een medisch professional als belangrijkste factor 
aangegeven om dit te willen gebruiken. Voor een 
volledig geautomatiseerd antwoord op een zorgvraag  
is echter meer draagvlak nodig. De kwaliteit en betrouw
baarheid van digitale communicatiemiddelen is daarbij 
een zeer bepalende factor.

Opschalen voor duurzame zorg op afstand
Zorg op afstand kan een waardevolle bijdrage leveren 
aan het oplossen van de verschillende uitdagingen in  
de zorg. Maar daarvoor is het opschalen van digitale 
diensten essentieel. Als gedigitaliseerde communicatie, 
over eenvoudige zorgvragen, samen of onder toezicht 
van een gediplomeerd zorgverlener plaatsvindt, is het 
draagvlak het grootst. Een combinatie van zorg op een 
fysieke locatie en aanvullende digitale zorgverlening zou 
het ideale zorgmodel zijn, oftewel hybride zorg. Zodra 
zorg op afstand met digitale oplossingen een integraal 
onderdeel vormt van het zorgpad, zal dit zowel zorg
consument en zorgverlener ten goede komen.
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De huidige coronacrisis lijkt deze overtuiging nog meer 
te hebben bevestigd. Het opschalen van het structurele 
gebruik van digitale diensten voor zorg op afstand is 
relevanter dan ooit. Zo is de verwachting dat zorg op 
afstand:

• De druk op de zorg door het tekort aan zorgpersoneel 
verlaagt

• Een bijdrage levert aan het verlagen van de zorgkosten 
• De zorg verbetert door een data gedreven aanpak
• Het serviceniveau voor patiënten verhoogt en hen het 

gevoel geeft van meer zelfregie
• Reistijd en reiskosten voor de patiënt vermindert 

Eerder onderzoek in 2019 liet al zien dat de zorgconsu
ment open staat voor zorg op afstand. Maar is deze 
houding veranderd? En met welke wensen en behoeften 
dient rekening gehouden te worden voor een succes
volle integratie van online zorgdiensten in de praktijk?  
En aan welke concepten voor zorg op afstand heeft de 
zorgconsument de meeste behoefte?

Dit rapport geeft inzicht in:
• De huidige houding van consumenten ten opzichte 

van zorg op afstand
• Wat consumenten belangrijk vinden bij zorg op afstand
• De bereidheid om gebruik te maken van een aantal 

specifiek uitgewerkte concepten

De resultaten van het onderzoek bieden informatie en 
inspiratie die waardevol kunnen zijn bij het (door)
ontwikkelen en integreren van online zorgdiensten in de 

Inleiding
De digitalisering van zorg is al jaren gaande en de uitdagingen die 
daaraan ten grondslag lagen zijn onveranderd. Inmiddels zijn de 
meeste partijen ervan overtuigd dat het integreren van digitale zorg 
in de dagelijkse praktijk, van groot belang is. Alleen op die manier 
kan nu en in de toekomst betere, betaalbare en toegankelijke zorg 
geboden worden, op de juiste plek en op het juiste moment.

De toekomst van de zorg is hybride

Bij zorg op afstand zijn consumenten niet 
meer plaats- of tijdsgebonden bij het 
krijgen van zorg en het bespreken van hun 
zorgvragen. Voor het verlenen van zorg op 
afstand worden digitale communicatie-
technieken en digitale informatie ingezet 
waardoor ook vaak de term e-health of 
digitale zorg gebruikt wordt. Deze termi-
nologie wekt echter vaak de indruk bij de 
patiënt/zorgconsument dat het persoon-
lijke aspect van zorg verloren gaat. Veel 
instanties, zoals de Patiëntfederatie 
Nederland1, pleiten voor een meer 
‘blended’ benadering, een mix van digitaal 
en fysiek. Ook wel hybride zorg genoemd.

Bij hybride zorg ontvangt de zorgconsu-
ment, naast zorg op een fysieke locatie, 
een mix van digitale mogelijkheden om 
zorg te ontvangen. Voorbeelden hiervan 
zijn de telefonische consultatie, een 
gesprek met een verpleegkundige via  
de chatfunctie van een app, digitale 
coaching door een para-medicus via  
een videoconsult, of beeldbellen met  
een online huisarts.

https://www.medicinfo.nl/nederlandse-zorgconsument-positief-over-digitale-zorg/onderzoek
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dagelijkse praktijk zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt 
worden door de zorgconsument. Het doel hiervan is  
om de totstandkoming van hybride zorgmodellen te 
ondersteunen en zo bij te dragen aan betere en 
toegankelijke zorg voor de Nederlandse zorgconsument.

In dit onderzoek is de consument gevraagd naar de 
 houding ten opzichte van zorg op afstand. Hiervoor is  
de volgende definitie van zorg op afstand gebruikt.

Zorg op afstand is hulp door een zorgverlener aan 
een patiënt waarbij de patiënt en zorgverlener niet 
fysiek bij elkaar zijn. Zo komt u bijvoorbeeld vanuit 
huis of het werk in gesprek met een zorgverlener 
via beeldbellen, app, e-mail, chat of met behulp van 
telefonisch contact. Hierbij kan onder andere 
gedacht worden aan het stellen van een vraag aan 
een verpleegkundige via de chat, (beeld)bellen met 
een medisch deskundige voor medisch advies of 
een email consult met een huisarts.

Combinatie van fysieke en digitale zorg
Zorg op afstand is geen doel op zich maar een middel 
om betere, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen 
bieden, op de juiste plek en het juiste moment. Ook de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat goede digitale 
zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maat
schappij2. Daarnaast is ook de Patiëntenfederatie 
Nederland voorstander van een structurele inbedding 

1  PATIËNTFEDERATIE NEDERLAND: GEEF PATIËNT DE KEUZE TUSSEN 
FYSIEKE EN DIGITALE ZORG 

 HTTPS://WWW.PATIENTENFEDERATIE.NL/ACTUEEL/NIEUWS/
GEEFPATIENTDEKEUZETUSSENFYSIEKEENDIGITALEZORG

2  NZA: WEGWIJZER BEKOSTIGING DIGITALE ZORG 2020  
HTTPS://PUC.OVERHEID.NL/NZA/DOC/PUC_280639_22/1/

van digitale zorg. Zij pleit voor hybride zorg als de 
optimale combinatie van zorg op afstand én op locatie 
van de zorgverlener. Zij voorziet een toekomst met hybri
de huisartspraktijken waarin fysieke en digitale zorg
processen gecombineerd worden op basis van de 
voorkeuren van de zorgconsument1. 

Persoonsgerichte zorg
Voor veel zorgconsumenten is het ontbreken van 
persoonlijk contact op een fysieke locatie een reden om 
geen gebruik te willen maken van zorg op afstand. 
Terwijl zorg op afstand niet onpersoonlijk hoeft te zijn. 
Wanneer de zorg wordt afgestemd op de persoonlijke 
behoeftes en voorkeuren van een persoon, wordt de 
zorg niet alleen doelgericht maar ook persoonsgericht. 
De juiste combinatie van digitale communicatietechnie
ken en deskundig advies vanuit medische zorgprofessio
nals is daarom essentieel om zorg op afstand succesvol 
te kunnen inzetten. De persoonlijke interactie met de 
patiënt is hierbij leidend, de techniek faciliteert.
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Mensen positief over gebruik zorg  
op afstand
Van alle respondenten heeft bijna vier op de tien (38%) 
mensen al eens of meerdere keren gebruik gemaakt van 
zorg op afstand, een toename van 19% ten opzichte van 
2019. 62% geeft aan hier nog niet eerder gebruik van te 
hebben gemaakt. Toch staat een ruime meerderheid 
(64%) er (helemaal) voor open om zorg op afstand te 
gebruiken, tegenover 12% die aangeeft hier op dit 
moment niet voor open te staan. Wanneer responden
ten eenmaal gebruik hebben gemaakt van een zorg op 

afstand dienst, staan ze er positiever tegenover. In dat 
geval geeft drie kwart (74%) aan zorg op afstand 
diensten vaker te willen gebruiken.

De helft van de respondenten (50%) geeft aan nu  
meer open te staan voor zorg op afstand dan vóór 
de coronacrisis.

De groep mensen die wel open staat voor zorg op 
afstand is qua leeftijd gelijk verdeeld. Echter, jongeren 
(1834 jaar) geven wel minder vaak aan niet open te 

Onderzoeksresultaten
Met dit onderzoek is aanvullend inzicht verkregen in de wensen en 
behoeften van de Nederlandse zorgconsument als het gaat om zorg 
op afstand in het algemeen en concrete zorg op afstand concepten 
in het bijzonder. Daarbij is het een vervolg op een vergelijkbaar on-
derzoek dat Medicinfo in 2019 liet uitvoeren. 

In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Houding tegenover zorg op afstand in het algemeen

2. Houding ten opzichte van de Digitale Doktersassistent

3. Houding ten opzichte van de Online Huisarts

FIGUUR 1.

9% 15% 37% 30% 9%

In hoeverre staat u open voor zorg op afstand?

Helemaal niet voor open

Helemaal niet voor open

Niet voor open

Niet voor open

Neutraal

Neutraal

Voor open

Voor open

Helemaal voor open

Helemaal voor open

•

2019

2020

4% 8% 25% 44% 20%
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staan hiervoor. Bij de jongeren staat maar 7% niet open 
voor zorg op afstand. Bij de 3454 jarigen is dit 12%,  
en bij 55 plussers 11%. Mannen en vrouwen staan 
ongeveer evenveel open voor zorg op afstand. Hoog
opgeleiden staan meer open voor zorg op afstand (64%) 
dan midden (49%) en laagopgeleiden (46%). Bij midden 
en laagopgeleiden zijn meer mensen neutraal dan bij 
hoogopgeleiden.

Beeldbellen wint aan voorkeur
Zes op de tien (59%) respondenten heeft een voorkeur 
voor beeldbellen wanneer ze gebruik maken van zorg op 
afstand. In 2019 was dat nog 29%. Ook de helft (48%) 
van de 55plussers geeft aan te willen beeldbellen, al 
hebben ze een lichte voorkeur voor telefonisch contact.

Snelheid en niet locatiegebonden zijn 
belangrijke voordelen
De grootste voordelen van zorg op afstand zijn volgens 
de respondenten snelheid, niet hoeven reizen, gemak
kelijk advies kunnen krijgen bij lichte klachten, beter 
bereikbaar en de mogelijkheid om coronabesmetting  
te vermijden.

Een derde van de respondenten vindt snelheid een 
voordeel van zorg op afstand. Zij benoemen:
• Een sneller consult zonder wachttijd bespaart tijd
• Kost patiënt minder tijd
• Kost arts minder tijd
• Een online consult kan sneller ingepland worden dan 

een regulier consult

Ook een derde vindt niet hoeven te reizen een 
voordeel van zorg op afstand. Zij benoemen:

FIGUUR 2.

8%
15% 15%

26%
35%

Ik sta nu meer open voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

FIGUUR 3.

78% 75%

Via welk kanaal/kanalen wilt u gebruik maken van zorg op afstand?

Beeldbellen Telefonisch
18 t/m 34 jaar

35 t/m 54 jaar

55 jaar en ouder

48% 59%

75% 66%
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• Thuis een veiligere/comfortabelere omgeving om 
zorgklachten te bespreken

• Geen reiskosten
• Geen tijd kwijt aan reizen
• Niet reizen gemakkelijk voor mensen die niet mobiel 

zijn/geen eigen vervoer hebben
• Geen risico op besmetting van ziektes in wachtkamer

Het overige deel van de respondenten geeft aan dat  
zij het een voordeel van zorg op afstand vinden dat ze 
gemakkelijk advies kunnen krijgen bij lichte klachten, 
zorg op afstand beter bereikbaar is omdat een 
afspraak sneller en flexibeler ingepland kan worden,  
en omdat er minder kans is op (corona)besmetting 
in de wachtkamer.

“Bij relatief kleine klachten kost het zowel de arts 
als mijzelf niet zo veel tijd. 

“Je kunt als zorgverlener toch face to face contact 
hebben met de cliënt. Werken op afstand zorgt voor 
meer veiligheid voor mezelf en de cliënt, zeker in 
tijden van corona.”

Geen persoonlijk contact en fysiek  
onderzoek mogelijke bezwaren
Bezwaren die respondenten kunnen weerhouden van 
het gebruik van zorg op afstand zijn de verwachtingen 
dat er geen persoonlijk contact mogelijk is, ze geen 
goede diagnose kunnen ontvangen en dat fysiek 
onderzoek niet mogelijk is.

Bijna de helft van de respondenten vindt een nadeel van 
zorg op afstand dat er geen persoonlijk contact is. 
Zaken die hierbij genoemd worden zijn:
• De arts kan de patiënt niet zien
• Communicatie is afstandelijk
• De arts kan lichaamstaal niet goed interpreteren

Een ander nadeel van zorg op afstand dat respondenten 
aangeven is het ontbreken van fysiek onderzoek. 
Bijvoorbeeld:
• Arts kan niet onderzoeken
• Arts kan digitaal niet goed zien
• Het is moeilijk iets te laten zien
• Je kunt zelf minder goed onderzoeken dan een arts

Daarnaast denken respondenten dat er geen goede 
diagnose gesteld kan worden. Bijvoorbeeld:
• Foutieve diagnose door ontbreken totaalplaatje
• Foutieve diagnose door geen direct contact
• Foutieve diagnose door ontbreken lichamelijk  

onderzoek

Een kleine groep noemt de mogelijke digitale proble-
men als nadeel van zorg op afstand; zoals elkaar niet 
kunnen verstaan, moeizame communicatie, beperkte 
digitale vaardigheden en een slechte verbinding.

“Bij vragen over lichamelijke klachten kunnen er 
geen testjes worden gedaan zodat er kan worden 
onderzocht wat het probleem is.”

“De arts kan niet enkel uitgaan van wat de patiënt 
vertelt. Lichaamstaal, houding en gemoedstoestand 
zijn belangrijke indicatoren.”
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Sinds C-support, in opdracht van VWS, op 
1 oktober 2020 startte met de nazorg voor 
Covid-19 patiënten, bleek er veel vraag te 
zijn naar deze vorm van ondersteuning. 
Om snel en adequaat ondersteuning te 
kunnen bieden aan alle patiënten werd 
Medicinfo gevraagd om het team aan 
nazorgadviseurs bij C-support hierbij te 
ondersteunen met een medisch team op 
afstand.

Verpleegkundige Medicinfo over de 
nazorg van COVID-19 patiënten

“Onze rol is in eerste instantie vraag-
verheldering. Waar lopen patiënten 
tegenaan en met welke vragen blijven  
ze zitten? In veel gevallen is het bieden 
van een luisterend oor al voldoende of  
zijn mensen al geholpen door het geven 
van betrouwbare medische informatie. 
Sommige mensen willen vooral gehoord 
worden of hun ervaringen en zelfs tips 
delen. De verhalen zijn daarom erg 
persoonlijk en divers”. 

Lees hier het hele verhaal.

https://www.medicinfo.nl/nazorg-covid-19-patienten-gestart-bij-medicinfo/
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Veel interesse voor de Digitale  
Doktersassistent
Het concept van de Digitale Doktersassistent is op de 
volgende manier aan de respondenten voorgelegd:

Met de Digitale Doktersassistent stelt de consument 
een gezondheidsvraag via een eenvoudige app. Een 
digitale doktersassistent (chatbot) stelt eerst een 
aantal vragen, specifiek rondom de aangegeven 
klacht. Een verpleeg kundige en/of huisarts bekijkt 
daarna uw antwoorden. Het persoonlijke advies 
krijgt u via de app van een verpleegkundige en/of 
huisarts. Dit kan vanuit huis, vakantie of vanaf 
werk, ‘s avonds en in het weekend. Het is laag-
drempelig, snel en gratis.

Meer dan de helft (61%) van de respondenten zou 
(waarschijnlijk) wel gebruik willen maken van de Digitale 
Doktersassistent. Jongeren en midden of hoogopgelei
den geven vaker aan gebruik te willen maken van De 
 Digitale Doktersassistent dan ouderen en laagopgeleiden.

Als er geen verpleegkundige of huisarts betrokken is bij 
de Digitale Doktersassistent, dus enkel een chatbot, is 
iets minder dan de helft van de respondenten bereid 
hier gebruik van te maken. Veel meer mannen zouden 
(waarschijnlijk) gebruik willen maken van enkel de 
chatbot (42%) dan vrouwen (29%). De belangrijkste 
redenen om wel gebruik te maken van de Digitale 

Doktersassistent zijn: snelheid, efficiëntie, verkrijgen van 
informatie bij simpele klachten en gemak. De belangrijk
ste redenen om geen gebruik te maken zijn onpersoon
lijkheid en angst voor een slechte diagnose.

“Je hoeft niet te wachten totdat je een afspraak  
hebt. Misschien is het iets kleins waardoor je niet 
hoeft langs te komen.”

Snel en efficiënt bij relatief eenvoudige klachten
Een derde van de respondenten denkt dat de Digitale 
Doktersassistente sneller en/of efficiënter is dan 
reguliere zorg. Voorbeelden die genoemd worden:
• Snel antwoord
• Kost minder tijd
• Tijdbesparend
• Efficiënt, minder moeite

Bijna een derde vindt de belangrijkste reden om  
gebruik te maken van de Digitale Doktersassistent het 
verkrijgen van informatie bij klachten. Argumenten 
hiervoor zijn:
• Op deze manier is het sneller opgelost
• Handig om online te doen
• Korte antwoorden op een klein probleem
• Voor een kleine eenvoudige ziekte met waarschijnlijk 

eenvoudige behandeling lijkt me dit wel een goed idee

FIGUUR 4.

14% 14%

27%

12%

34%
Zou u voor een relatief eenvoudige gezondheidsklacht gebruik maken
van ‘De Digitale Doktersassistent?

Zeker niet Waarschijnlijk niet Neutraal Waarschijnlijk wel Zeker wel
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FIGUUR 5.

Zou u voor een relatief eenvoudige gezondheidsklacht gebruik maken
van ‘De Online Huisarts?

Een kleine groep noemt gemak en de deskundigheid 
van verpleegkundige en/of huisarts als belangrijkste 
redenen om gebruik te maken van de Digitale Dokters
assistent. Redenen die genoemd worden:
• Beter dan zelf zoeken op internet
• Samenwerking huisarts/verpleegkundige
• Je kan zelf duidelijk antwoorden geven en krijgt 

vervolgens deskundig advies
• Dan krijg je toch persoonlijk en professioneel advies

De bereikbaarheid van de Digitale Doktersassistent is 
voor een kleine groep een reden om er gebruik van te 
maken. Voorbeelden:
• Je kunt thuis blijven en er ook op vakantie gebruik van 

maken
• Geen vrij nodig van werk
• Geen reistijd en reiskosten

Overige redenen die genoemd worden zijn: laagdrempe
lig, het ontlasten van de huisarts, het verkrijgen van een 
recept, beter alternatief dan niet naar de dokter gaan, 
corona.

Persoonlijk contact belangrijk  
aandachtspunt
Een kwart van de respondenten vindt de Digitale 
Doktersassistent onpersoonlijk. Redenen die genoemd 
worden:
• Geen persoonlijk contact
• Lichamelijke signalen en toon in stem zijn belangrijk 

voor triage

Een kleine groep verwacht een slechte diagnose te 
ontvangen van de Digitale Doktersassistent met de 
volgende argumenten:
• Diagnose stellen op deze manier is moeilijk
• Onbetrouwbaar
• Verkeerde diagnose doordat details worden gemist
• Niet alle doktersassistenten zijn goed/professioneel

Sommigen zouden alleen voor zware klachten naar 
de huisarts gaan. Lichte klachten die je via de Digitale 
Doktersassistent kunt stellen lossen zij liever zelf op.

Daarnaast geven de respondenten aan liever een arts 
te spreken in plaats van een doktersassistente van
wege de verwachte kennis van een arts, vinden ze soms 
de fysieke afstand te groot of gaan ze liever naar hun  
eigen huisarts.

 

10% 14%

27%

13%

36%

Zeker niet Waarschijnlijk niet Neutraal Waarschijnlijk wel Zeker wel



ACCEPTATIE VAN ZORG OP AFSTAND IN STROOMVERSNELLING Uitgave van Medicinfo

12

Belangstelling Online Huisarts enorm 
gestegen
Het concept van de Online Huisarts is op de volgende 
manier aan de respondenten voorgelegd:

De Online Huisarts is een dienst waarmee consu-
menten met hun medische vraag eenvoudig een 
verpleegkundige of huisarts kunnen raadplegen. De 
patiënt stelt via een smartphone een gezondheids-
vraag aan een verpleegkundige via een chat-app. 
Deze geeft direct medisch advies op basis van triage 
volgens de Nationale Triage Standaard. Is een 
aanvullend gesprek met een huisarts nodig, dan 
wordt een beeldbelconsult ingepland met één van 
de aangesloten huisartsen van Medicinfo. Dit kan 
vanuit huis of vanaf het werk, ’s avonds en in het 
weekend. Het is laagdrempelig, snel en gratis.

Meer dan de helft van de respondenten (63%) geeft aan 
(waarschijnlijk) gebruik te willen maken van de Online 
Huisarts. Hiervan bestaat het grootste deel uit hoger 
opgeleiden (67%) en jongeren (69%). De belangrijkste 
redenen om hiervan gebruik te maken zijn: bereikbaar
heid, snelheid, gemak, deskundigheid van de arts en het 
verkrijgen van informatie. In het Marktonderzoek van 
2019 gaf maar 41% aan gebruik te willen maken van de 
Online Huisarts.
 
Binnen de verschillende leeftijdsgroepen geven meer 
jongeren aan het concept van De Online Huisarts het 
liefst te gebruiken.

De man/vrouw verdeling binnen de groep van mensen 
die de Online Huisarts willen gebruiken is gelijk.

Van de mensen die open staan voor zorg op afstand 
geven meer mensen aan gebruik te willen maken van de 
Online Huisarts (74%) dan mensen die niet open staan 
voor zorg op afstand (35%). 40 procent van de respon
denten die aangeven wel de Online Huisarts te willen 
gebruiken geeft hiervoor als belangrijkste reden 
‘deskundigheid van de arts en/of het verkrijgen van 
deskundige informatie’.

“Een online gesprek neemt minder tijd in beslag.  
Voor mensen die slecht ter been zijn is dat fijner.  
Zo zijn zij niet afhankelijk van anderen die hen 
moeten brengen.”

Op ieder moment en elke plek snel, 
deskundig advies van een huisarts
Meer dan de helft van de respondenten geeft als 
belangrijkste redenen de bereikbaarheid, snelheid 
en/of gemak. Onderbouwing daarvoor:
• Bespaart reistijd
• Makkelijk in het weekend
• Makkelijker en sneller
• Dan krijg ik hulp zonder tijd kwijt te zijn aan naar de 

arts gaan

FIGUUR 6.

69%

Zou u voor een relatief eenvoudige gezondheidsklacht gebruik maken van ‘De Online Huisarts?

18 t/m 34 jaar

35 t/m 54 jaar

55 jaar en ouder

61%

62%
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Iets minder dan de helft noemt als belangrijkste  
reden de deskundigheid van de arts en/of het 
verkrijgen van deskundige informatie met als 
onderbouwingen:
• Om goede adviezen te krijgen
• Geruststelling of vernemen welke actie er wel of niet 

genomen dient te worden
• Dan kan hij kijken wat er aan te doen is en dat hoor 

 je dan

Kleine groep wil huisarts liever in het 
echt zien
Belangrijkste redenen om geen gebruik te maken zijn:
• Onpersoonlijk
• Arts liever in het echt zien
• Digibeet zijn
• Voor lichte klachten niet naar de dokter gaan.

“Communiceren zonder real life contact is lastiger 
en minder volledig. Overigens is dat met relatief 
eenvoudige gesprekken / probleempjes geen punt.”

In het toeristische dorp Ouddorp werd de 
Online Huisarts ingezet tegen dreigende 
overbelasting van de huisartsenpraktijk.

Huisarts Paul Albert, Ouddorp,  
over de Online Huisarts

“De drukte is bij ons altijd heel wisselend 
en dus moeilijk in te plannen. In 2020 
kwam daar nog een onvoorspelbare factor 
bij. Aan het begin van de coronapandemie 
had niemand nog een idee wat komend 
jaar ging brengen, niet qua drukte en niet 
qua ziekte van personeel. We wisten 
daardoor niet of we dit jaar de vele 
toeristen er bij konden hebben, zonder dat 
de zorg voor onze eigen patiënten daaron-
der te lijden zou hebben. We záten al aan 
onze max.”

“We hebben een goed behapbaar toeristen-
seizoen achter de rug. Het lukte de meeste 
mensen om de app te downloaden en te 
gebruiken. Het aantal telefoontjes naar de 
praktijk daalde met maar liefst 50%, 
daardoor kregen we ook minder aanloop.”
“Er zijn een aantal regio’s die moeite 
hebben om voldoende huisartsen aan te 
trekken. Dan is deze oplossing een hele 
persoonlijke aanvulling”.  

Lees hier het hele verhaal.

https://www.medicinfo.nl/medicoo-ingezet-tegen-dreigende-overbelasting-huisartsenpraktijk/
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Snelheid en gemak belangrijke motieven
De korte wachttijd en het niet hoeven reizen zijn de 
belangrijkste redenen om gebruik te maken van digitale 
zorgdiensten op afstand. Het kost de consument minder 
tijd en ze krijgen snel advies. Op elke plek, op ieder 
moment en in hun eigen vertrouwde omgeving. Ook  
de zorgverleners zijn efficiënter en flexibeler, waardoor 
ze beter bereikbaar zijn.

Zorg op afstand kan ook persoonlijk zijn
De afwezigheid van fysiek contact vinden respondenten 
de grootste drempel. Dit terwijl gebruikers van zorg  
op afstand vaak aangeven dat wanneer ze op afstand 
contact hebben gehad met een zorgverlener, zij dit  
als zeer persoonlijk ervaren. Het is dan ook van groot 
belang om zorg op afstand diensten op de persoonlijke 
behoeften van de zorgconsument af te stemmen,  
de diensten te digitaliseren waar mogelijk, maar over  
te schakelen naar persoonlijke contact wanneer dat 
nodig is.

Hybride zorg ideale mix van digitale en fysieke 
consultatie
Zorg op afstand is niet voor alle klachten en ziektebeel
den geschikt. Het is van belang eerst het draagvlak voor 
zorg op afstand te versterken. Dat kan door deze vorm 
van zorg als eerste in te zetten voor de zorgvragen waar
bij het voor de zorgconsument logisch is dat dit ook 
goed op afstand kan en waar nodig door te verwijzen 
naar een fysieke locatie.

Beeldbellen met een huisarts steeds meer omarmd
Van de getoetste concepten is De Online Huisarts het 
meest favoriet. Voor het succesvol inzetten van de Online 
Huisarts is het echter van belang dat de geboden zorg 
vanuit deskundige professionals gebeurt, dus BIG verpleeg
kundigen en huisartsen. Daarnaast is het belangrijk dat 
consumenten met een dienst als De Online Huisarts op een 
snelle en gemakkelijke manier deskundig advies kunnen 
krijgen van een echt persoon. Ook dient de techniek 
vlekkeloos te werken en de data goed beveiligd te zijn.

Persoonlijk contact essentieel bij opschaling
Om zorg op afstand diensten te kunnen opschalen voor 
een grote groep zorgconsumenten is verdere digitalise
ring van (een deel van) de communicatie tussen zorg
consument en zorgverlener onontkoombaar. Chatbots en 
geautomatiseerde vragenlijsten kunnen, indien betrouw
baar en van hoge kwaliteit, hierbij ondersteunen. Een 
volledig geautomatiseerd antwoord op een zorgvraag is 
voor de meeste mensen nog een brug te ver.

Wanneer gedigitaliseerde communicatie over zorg vragen 
samen met, of onder toezicht van, een gediplomeerd 
zorgverlener plaatsvindt, wil de zorgconsument hiervan 
gebruik maken. Met name het gemak en de snelheid 
waarmee een antwoord wordt verkregen zijn belangrijke 
redenen om voor zorg op afstand te kiezen. Het persoon
lijke en deskundige advies is echter wel een belangrijke 
voorwaarde voor zorg op afstand om volledig onderdeel 
te worden van het zorgpad.

Conclusie en aanbevelingen
Het aantal zorgconsumenten dat open staat voor zorg op afstand is 
enorm gestegen. Het gebruik is in een jaar zelfs verdubbeld. Door de 
huidige situatie zijn mensen gewend geraakt aan thuiswerken en 
beeldbellen, waardoor zorg op afstand in een versnelling is geraakt 
en de voorkeur voor beeldbellen in het contact met zorgverleners 
sterk is toegenomen. Waarmee moet rekening worden gehouden bij 
het (door)ontwikkelen van zorg op afstand om bij te dragen aan  
betere en toegankelijke zorg voor de Nederlandse zorgconsument?
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FIGUUR 7.

Samenstelling steekproef

Onderzoeksopzet
Aan dit onderzoek hebben 452 respondenten deelgenomen.   
Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 15 september en  
4 november 2020.

Man

45%
Vrouw

55%

Leeftijd

18 t/m 34 jaar   15%
35 t/m 54 jaar   32%
55 jaar en ouder  53%

Opleidingsniveau

Laag   18%
Midden   35%
Hoog   47%
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Dit rapport is een uitgave van Medicinfo.

Met jarenlange ervaring en een team van medisch 
professionals en software experts ontwikkelt Medicinfo 
zorginnovaties voor toekomstbestendige en persoon
lijke	zorg.	Zorg	die	is	afgestemd	op	de	specifieke	
behoeften van de zorggebruiker, de eerstelijns zorgv
erlener en zorgverzekeraar. Als extra capaciteit voor een 
huisartsenpraktijk of zorginstelling, als GGZ coach op 
afstand of als extra service voor verzekerden. In elke 
fase biedt Medicinfo een zorgoplossing voor een 
optimale integratie in de zorgketen, van prediagnose, 
diagnose, behandeling tot nazorg. 

WWW.MEDICINFO.NL
INFO@MEDICINFO.NL
013 – 594 21 55
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