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Om een efficientieslag in de zorg te bewerkstellingen, wordt veel verwacht van de 
inzet van technologie. Technologie in de zorgsector wordt met een mooi woord 
eHealth genoemd. Maar wat houdt eHealth precies in?

Voor veel zorgprofessionals is het niet duidelijk wat onder eHealth verstaan wordt. 
Zo denken sommigen bij eHealth aan apps, anderen aan beeldbellen en een enkeling 
aan medische robots. Al deze voorbeelden kunnen geschaard worden onder het 
begrip eHealth. 

Voordat dieper in gegaan wordt op eHealth en toepassing hiervan, moet de vraag 
beantwoord worden: ‘wat wordt er verstaan onder eHealth?’.

eHealth is een breed begrip en kan gedefinieerd worden als: ‘een verzamelnaam 
voor alle digitale en elektronische middelen in de gezondheidszorg, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, om de 
gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.’

.

eHealth helpt de zorg vooruit



Zoals eerder aangeduid, zijn er veel verschillende interpretaties mogelijk van 
eHealth. Zo denken mensen aan beeldbellen of misschien wel aan robots. Dit 
is natuurlijk niet fout, het zijn enkel allemaal verschillende toepassingen van 
eHealth. 

Om u een beeld te geven van verschillende toepassingen van eHealth, zijn 
onderstaand enkele veel voorkomende problemen in de zorg uitgewerkt met 
bijbehorende eHealth toepassing om deze problematiek te verhelpen.

Beeldbellen met een huisarts, waarbij patiënten die beperkt 
mobiel zijn, gemakkelijker een consult kunnen krijgen. Hierdoor 
zijn patiënten niet afhankelijk van vervoer of van het weer.

Bijna de helft van de senioren zou gebruik willen maken van 
eMonitoring. Bij eMonitoring houdt een zorgverlener bijvoorbeeld 
de insuline of de bloeddruk op afstand in de gaten.

Ook op psychologisch vlak biedt eHealth voordelen. Voor 
mensen die last hebben van  depressiviteit, is de deur uitgaan 
soms een drempel. Het opzoeken van een psycholoog behoort 
dan niet tot de mogelijkheden. Middels slimme technologische 
oplossingen, is het mogelijk om vanuit de eigen, vertrouwde 
omgeving gemakkelijk per telefoon of email contact te houden 
met een hulpverlener.

Beperkte mate van mobiliteit

Monitoren op afstand

Psychologische problemen

Tegenwoordig wordt ICT ingezet om verschillende zorgprocessen te ondersteunen. De eerste 
dimensie is daarom ook: het ‘soort zorgproces’. Denk hierbij aan het monitoren van patiënten of het 
op afstand uitvoeren van een consult door de arts.

Naast het indelen aan de hand van het ‘soort zorgproces’ kan ‘de gebruiker’ ook een dimensie zijn; 
wie gaat de toepassing gebruiken? Is dit een patiënt of een zorgverlener. 

Ten slotte kan men eHealth indelen in de dimensie: ‘technologie’. Welke soort echnologie wordt 
toegepast? Is dit een webapplicatie, of maakt men gebruik van domotica?

Het zorgproces

De gebruiker

De technologie

Aangezien eHealth tegenwoordig veel verschillende toepassingen kent en dit alleenmaar toe blijft nemen, 
wordt er gebruik gemaakt van dimensies om een onderscheidt/indeling te maken. Deze dimensies worden 
gekenmerkt door: 



Digitalisering van de zorg

Aangezien binnen de zorgsector steeds vaker gebruik gemaakt wordt 
van technologische oplossingen zoals eHealth, kan gesteld worden dat 
de zorg aan het digitaliseren is. 

Nu een beeld geschetst is wat eHealth inhoudt en hoe de toepassingen 
hiervan in te delen, komt de volgende vraag aan de orde: ‘Welk voordeel 
haalt de zorg uit digitalisering/eHealth?’. 

eHealth biedt zowel voor de patiënt, zorgverlener als de zorginstelling 
voordelen. 

Ondestaand zijn enkele voorbeelden gegeven, waarbij met behulp van 
digitalisering een efficiëntieslag gemaakt wordt voor zowel de patiënt en 
zorgverlener als de zorginstelling.

Medicatieveiligheid 
Denk hierbij aan het gebruik van medicijndispensers en de mogelijkheid tot inzage en delen van medicatie-
overzichten.
Patiëntveiligheid
Het uitwisselen van gegevens helpt de patient een beter beeld te krijgen van de huidige gezondheid, waar-
door er hulp geboden kan worden bij het maken van beslissingen.

Meer gemak
Via internet patienten te woord staan. Denk hierbij aan beeldbellen.

Meer regie voor de patiënt
Door middel van het gebruik van patiëntportalen kunnen patiënten gemeten gezondheidswaarden bijhouden.

Ondersteuning zelfmanagement
Patiënten hebben de mogelijkheid om tijden beter in te delen door middel van het gebruik van online 
coaching en telemonitoring.

Meer vrijheid en veiligheid
Zorg op afstand biedt ondersteuning aan de vrijheid en veiligheid van de patiënten. Sensoren en GPS 
trackers bieden hulp bij het monitoren van de patiënten.

Meer gemak
Via internet zaken regelen. Denk hierbij aan het maken van een afspraak of beeldbellen.

Monitoring van de zorg
Middels het gebruik van eHealth is het voor de zorginstelling mogelijk om de kwaliteit van de geleverde zorg 
te monitoren.

Kosten besparend
eHealth helpt bij het maken van een efficiëncy slag binnen de zorg. Zo wordt met minder middelen dezelfde 
zorg verleend.



Om op de toenemende digitalisering van de zorgsector in te spelen, biedt Skysource into.care; 
een single sign-on platform, waarbij de zorgverlener meer tijd heeft voor warme zorg en het 

verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit. Skysource ontzorgt de zorgverlener. Zorgteams kampen met steeds strakkere planningen, onvoldoende patiëntgegevens en steeds 
meer administratieve verplichtingen. Bovendien is er gewoon geen tijd om nieuwe zorgkundigen 
op te leiden. into.care biedt u meer tijd om te focussen op wat echt telt, warme zorg verlenen!

Waarom into.care gebruiken?

Kwaliteit, efficientie en tevreden patienten, daar staat into.care voor. Middels het into.
care-platform biedt Skysource de mogelijkheid klanten meer inzicht & controle te geven 
in de dagelijkse zorgactiviteiten, verbetert de samenwerking binnen teams en versnelt/
vergemakkelijkst administratieve processen.



Skysource biedt met into.care een overkoepelend platform om real-time inzicht te geven in de 
kwaliteit van de zorginstelling. Onderstaand een schematische weergave, waarbij de data verkregen 
via applicaties zoals PlanCare, Ysis, Medimo en Nedap gebundeld weergegeven worden binnen het 
into.care platform.

Naast het geven van real-time inzicht in de kwaliteit van de zorg, biedt into.care voor iedere 
functieprofiel binnen een zorginstelling voordelen. Onderstaand enkele voorbeelden.

Meer mogelijkheden
De juiste tools voor het juiste moment

Volledig geintegreerd
Koppeling naar al uw gegevensbronnen

Real-time inzicht
Meer inzichten op elk niveau, op elk moment

Verbinden van teams
Verbind alle niveaus van uw zorgteam met elkaar, 
van artsen tot verpleegkundigen, online en offline

Gebruiksvriendelijk
Meeste gebruiksvriendelijke app in de zorgsector

Gratis updates
Alle platformupdates zijn inbegrepen, zonder 
uitzondering

Cross-platform
App zowel te raadplegen op desktops, smart-
phones als tablets

Veilig
Zowel GDPR- als HIPAA gecertificeerd



Waarom Skysource?

Skysource is als CloudExpert een autoriteit op het gebied van slimme 
(Private) Cloudoplossingen. Exclusiviteit staat hoog in het vaandel. De 
infrastructuur van een ICT-omgeving is exclusief voor een bedrijf of 
organisatie. Deze wordt geheel tailormade ontwikkeld, ingericht en, niet 
onbelangrijk, up-to date gehouden. 

Bent u nieuwsgierig wat Skysource voor uw organisatie kan betekenen? 
De CloudExperts helpen u graag, goed en snel!

Nieuwschierig hoe Skysource u kan helpen bij het integreren van eHealth? Lees onze 
whitepaper over de zorg!

https://www.skysource.nl/whitepaper-healthcare/ 

https://www.skysource.nl/whitepaper-healthcare/ 



