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Introductie

‘Telezorg’ is een parapluterm voor een grote diversiteit aan toepassingen, apparaten en
praktijken die met elkaar gemeen hebben dat ze ‘zorg op afstand’ leveren. Zorg voor
mensen die chronisch ziek zijn, voor mensen die thuis ondersteuning nodig hebben, voor
mensen die na revalidatie de draad weer op moeten pakken. Anders dan bij ‘gewone’
zorg bevindt de zorgverlener zich niet op dezelfde plek of in dezelfde ruimte als de zorg-
ontvanger; de afstand wordt overbrugd met behulp van allerlei nieuwe technologie, zoals
webcams, internetverbindingen, glasvezelkabels en geautomatiseerde meet- en registra-
tie apparatuur. Het veld van de telezorg is divers en ontwikkelt zich snel, waarbij vele
partijen een rol spelen, elk vanuit hun eigen belangen, perspectief en toekomstvisie. In dit
veld lijken overzicht en richting vaak te ontbreken; er zijn vele enthousiaste initiatieven,
maar er is geen overkoepelende visie. Er worden tal van beloften gedaan, maar de praktijk
is weerbarstig. Waar willen we eigenlijk heen, met de ontwikkeling van ‘telezorg’? 

De afgelopen jaren hebben wij met subsidie van NWO onderzoek gedaan naar telezorg,
in het bijzonder naar de normatieve vragen die zich daarbij voordoen1. Hoe verandert de
zorgverlening door moderne communicatietechnologie, en wat betekent dat voor noties
van ‘goede zorg’? Hoe belangrijk is ‘ter plaatse zijn’ als voorwaarde voor goede zorg?
Welke belangrijke aspecten van direct contact gaan verloren en welke nieuwe mogelijkhe-
den ontstaan door telezorg? Welke nieuwe communicatieve en technische competenties
vereist het, zowel bij hulpverlener als bij patiënt? Welke nieuwe verantwoordelijkheden
en (mogelijke) aansprakelijkheden ontstaan er en voor wie? Ons vertrekpunt was dus
steeds de zorg: wordt die beter van telezorg, wat zijn kansen en knelpunten?

Ter afronding van dit onderzoeksproject proberen we in dit essay wat afstand te nemen
van de individuele projecten die we onderzocht hebben en de deelvragen die we hebben
behandeld in diverse publicaties, en met een helikopterblik te kijken naar de trends die
te zien zijn in de ontwikkeling van telezorg. Dit doen we door te kijken naar verschil-
lende beloftes die telezorg in zich heeft, de praktijken die zich daaromheen hebben ont-
wikkeld of nog zouden kunnen ontwikkelen en de plek die de verschillende belang-
hebbenden daarin krijgen. We geven daarbij een visie op het brede terrein van de tele-
zorg, en geven aan welke afwegingen over de verschillende ontwikkelingen gemaakt
zouden moeten worden. Daarmee is dit document een visiedocument eerder dan een
doorwrocht wetenschappelijk gefundeerd artikel, al is onderstaande uiteraard voortge-
komen uit het onderzoek en de vele contacten met verschillende partijen in het veld.
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Telezorg: waarom zouden we?
Waarom zouden we eigenlijk investeren in de ontwikkeling van telezorg? Deze vraag
brengt ons meteen midden in de complexiteit van de ontwikkelingen rondom telezorg.
Want waarom zou wie wát precies? We geven hieronder een schets van het onoverzich-
telijke veld waarbinnen telezorg zich ontwikkelt. 

Allereerst zijn de doelen die de ontwikkeling van telezorg moet dienen divers en vloeibaar.
De doelen zijn divers omdat de term telezorg gebruikt wordt voor heel verschillende
apparaten en soorten zorg, waardoor er verschillende idealen worden nagestreefd. De
doelen zijn vloeibaar omdat het hier gaat om een bewegelijke en innovatieve markt waar
vooralsnog weinig is gereguleerd, noch door de overheden, noch door de partijen samen.
In deze markt gelden sterke commerciële belangen, waarbij nog niet is uitgekristalliseerd
wat de vraag nou eigenlijk precies is, terwijl er vaak wel al een aanbod van producenten.
De ‘vraag’ naar telezorg, en dus ook naar de doelen die telezorg zou kunnen verwezen-
lijken, is vaak nog onduidelijk of diffuus, verandert met de verschillende gebruiksprak-
tijken van telezorg, en komt vaak ook gaandeweg en werkenderwijs tot stand, of zelfs
pas na evaluatieonderzoek. De praktische toepassing en het concrete gebruik van een
en hetzelfde apparaat kan in uiteenlopende contexten heel anders zijn, waardoor ver-
schillenden doelen en beloften voorop komen te staan. 

Ten tweede is in het krachtenveld van verschillende commerciële belangen en zorg-
inhoudelijke overwegingen bij het ontwikkelen en implementeren van telezorg een
veelheid van aktoren betrokken: er zijn de producenten van de hardware (‘kastjes’,
monitorapparaten, webcams), de leveranciers van de infrastructuur (glasvezel, breed-
band internet, gsm of telefoonlijn) en de meest kwetsbare én de meest centrale com-
merciële partners: de service bedrijven en bedrijfjes die de apparaten leveren, installeren
bij de eindgebruikers (met instandhouding van de huiselijke esthetiek en in relatie tot
de huiselijke bezorgdheden). Zij zorgen dat het geheel zowel technisch blijft functione-
ren als werkbaar is voor de betrokken professionals. Deze bedrijven moeten de brug
vormen tussen technologie en zorg. Daarbij moeten de service bedrijven ook financieel
overleven en hebben zij dus belang bij het implementeren van projecten. 

Financieel overleven is niet gemakkelijk, want de andere, tegenwoordig eveneens com-
merciële partners, zijn zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties. Die
werken volgens een eigen logica en de bedrijven die de zorg willen innoveren stuiten op
de complexiteit van het veranderen van bestaande praktijken - praktijken die misschien
hun waarde al bewezen hebben of domweg naar tevredenheid ‘lopen zoals ze lopen’.
Ook economische belangen van de zorgaanbieders kunnen een rem zetten op ontwikke-
lingen. Instellingen wensen waar voor hun geld en de economische belangen van zorg-
aanbieders liggen soms anders dan die van de producenten: een besparing op de ligduur
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in ziekenhuisbedden kan interessant zijn vanuit een totaalvisie op kosten, maar kan na-
delig zijn voor een betrokken ziekenhuis. Daarbij komt dat de vergoeding voor telezorg
vooralsnog nauwelijks geregeld is en het dus niet altijd opportuun is om het in te voe-
ren. Dat kost soms eerder geld dan dat het wat oplevert.

Een volgende aktor in een deel van de telezorg praktijken is het Medisch Service Centrum
(MSC) of call-centrum, dat ook zaken moet doen met alle andere partijen. De MSC’s zijn
al of niet gelieerd aan de service bedrijven of zorgverzekeraars. Ze onderhouden contact
met de patiënten en koppelen eventuele problemen terug naar de verantwoordelijke hulp-
verleners. Dan zijn er de financiers van telezorg projecten - dat zijn vaak de zorgverzeke-
raars, soms de zorgaanbieders zelf en soms de overheid, die startsubsidies verstrekt aan
bedrijven op de zorgmarkt die een acceptabel busisnessplan overleggen. Een probleem
vormt vaak de financiering nadat een eerste pilotproject (succesvol) is afgesloten. 

En ten slotte zijn er de professionals en de patiënten waarvoor die zorgen. De professio-
nals zijn vaak tweedelijns verpleegkundigen, in een enkel geval eerstelijns praktijk-
ondersteuners. Specialisten zijn eindverantwoordelijk voor de geboden zorg, maar
bemensen zelden zelf de telezorgapparaten. Zij zijn meestal sleutelfiguren bij de ont-
wikkeling en implementatievan telezorg binnen hun instelling en voeren soms ook
wetenschappelijk onderzoek uit. Wat betreft de patiënten is vooral de groep (ouderen)
met chronische klachten in zicht, hoofdzakelijk mensen met diabetes, hartfalen of
COPD. Voor het leveren van telezorg bij patiënten met een combinatie van deze
diagnoses zijn de apparaten, met uitzondering van de webcam, meestal minder geschikt.

Niet toevallig staat de patiënt bijna helemaal onderaan dit lijstje: bij de telezorg ontwik-
kelingen is de patiënt over het algemeen degene die het laatst geïnformeerd wordt en
het minste betrokken is bij de ontwikkeling.2 Het hele telezorgnetwerk moet al func-
tioneren voor de patiënt er ‘ja’ of ‘nee’ tegen kan zeggen. Dit ondanks het feit dat de
verschillende telezorgtoepassingen heel verschillende manieren van ‘leven met ziekte’
met zich meebrengen.3 Mantelzorgers, ten slotte, komen bij de invoering van telezorg
nog helemaal niet in beeld als betrokken partij. Over de invloed van telezorg op de rela-
tie met mantelzorgers is nog vrijwel niets bekend.
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Betrokkenen bij telezorg Omschrijving

1. Producent van hardware: Industrie

2. Leveranciers van infrastructuur: Telecombedrijven, gemeentes, mobiele
telefoonnetwerken.

3. Service bedrijven Bemiddelen tussen partijen en bewaken
het telezorgproces; implementeren.

4. Zorgaanbieders (instellingen): Ziekenhuizen, klinieken, thuiszorg, huisartsen.

5. Zorgaanbieders (professionals): Veelal verpleegkundigen, soms specialisten,
praktijkondersteuners.

6. (optioneel) Medisch Service Centrum: Bemenst de telefoon, onderhoudt contact
met patiënt, koppelt terug naar hulpverlener.

7. Financiers: Zorgverzekeraars, overheid (subsidie),
zorginstellingen. Toekomst: WMO?

8. Patiënten: Diabetes-, hartfalen- en COPD patiënten
die thuis wonen, belangbehartigers.

9. Mantelzorgers: Geen gegevens, worden hier buiten
beschouwing gelaten.

Hiermee is het complexe toneel waarop de telezorgontwikkelingen plaatsvinden geschetst,
evenals de vele hoofdrolspelers. Maar de toneelmetafoor gaat meteen toepasselijk mank:
dit toneelstuk kent geen regisseur. Een gedeelde, onafhankelijke of politieke visie op de
wenselijke ontwikkeling van de plot is er niet. Er is alleen het idee dat zorg als markt
moet functioneren, en in het geval van telezorg lijkt dat de ontwikkelingen te remmen
en ondoorzichtiger te maken, doordat zorginstellingen concurreren in plaats van samen-
werken en van elkaar leren.4 En de schermutselingen lijken eerder toe dan af te nemen.
De markt voorkomt niet dat op zichzelf zinnige innovaties soms in een vroeg stadium
sneuvelen. Ook garandeert de markt niet dat systemen of apparaten die de ‘beste zorg’
realiseren vanzelf boven komen drijven. De ontwikkeling vindt nauwelijks vanuit de
vraagkant van de patiënt en zorgverlener plaats. Eerder lijkt er sprake van een sterke tech-
nologie-push, waarbij wat technisch kán, bepalend wordt voor de aangeboden ‘oplossin-
gen’. Producenten of service aanbieders zouden ook vaak liever de zorgaanbieders
passeren, en dromen van rechtstreekse handel met de patiënten.5 De producenten klagen
over de professionals en de instellingen die weinig gericht zouden zijn op innovatie, maar
recent beginnen ook de artsen zich te roeren: ze voelen zich belaagd door producenten die
interventies in de zorg willen plegen waarvan de effectiviteit nog maar bewezen moet
worden.6,7 ‘De patiënt’ is de zwijgende derde (of achtste?) in wiens belang iedereen zegt
te handelen, maar die zelf nog het minst betrokken is bij de ontwikkelingen. 
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Daarbij sticht telezorg nog meer verwarring, doordat blijkt dat die soms bestaande in-
delingen verstoort (bijvoorbeeld tussen welzijn en zorg, zie verderop) of verantwoorde-
lijkheden laat verschuiven, waardoor de huidige regelgeving en financieringsstructuren
niet altijd een adequaat antwoord hebben.8 Ook is het de vraag of de term ‘telezorg’
wel zo bruikbaar is: de term herbergt zoveel verschillende toepassingen en technieken
dat ze op zichzelf bijna niets meer betekent, terwijl iedere toepassing eigenlijk op de
eigen merites zou moeten worden beoordeeld.9 Wij komen hier verderop nog op terug.

Het register van de belofte
In deze complexe en verwarrende situatie is het opvallend dat de discussie over telezorg
vaak een binair en normatief karakter heeft. De meeste mensen die bij telezorg projecten
betrokken zijn of er iets over te zeggen hebben, doen dat in de vorm van een standpunt
vóór of tégen telezorg. De voorstanders praten over de beloften die telezorg gaat inlos-
sen, de oplossingen die het gaat bieden, of roepen een visioen op over de goede toekomst
die telezorg gaat brengen. De tegenstanders presenteren daar tegenover hun zorgen en
anti-beloftes, of schetsen telezorg als een nachtmerrie voor de zorg van de toekomst.
Dit is overigens een patroon dat in discussies over nieuwe technologie vaker voorkomt.
Mede uit commerciële belangen worden grootse beloften gedaan over toekomstige
mogelijkheden, terwijl die beloften vaak bij de tegenstanders tot even grootse angsten
en bezwaren aanleiding geven.10

Uiteindelijk zijn het allemaal verhalen over dingen die ‘zouden kunnen gebeuren’. Er is
maar weinig nuchtere analyse van de bestaande praktijken (er zijn er ook nog niet zo
veel), met beschrijvingen van welke dingen er wel en niet goed gaan en waar dat mee te
maken heeft. Er is wel enig effect- en evaluatieonderzoek, maar dat onderzoek leert uit
de aard van het soort onderzoek nauwelijks over gebruikspraktijken, maar vooral over
uitkomstmaten zoals ‘aantal opname dagen’, ‘aantal recidives’enzovoorts. Het leert ook
niet over doelen die zich ontwikkelen en vormen binnen een bepaalde gebruikspraktijk,
omdat uitkomstmaten vooraf gedefinieerd moeten worden. En zoals opgemerkt, helpt
het verhullende begrip telezorg ook niet, omdat onvergelijkbare eenheden naast elkaar
gezet worden. We zullen zien dat verschillende toepassingen van hetzelfde apparaat
heel verschillende vormen van zorg op afstand met zich meebrengen en wij pleiten
ervoor die verschillende toepassingen of gebruikspraktijken uiteindelijk ook afzonderlijk
te beoordelen.

In het vervolg van dit essay ordenen we de telezorgtoepassingen en gebruikspraktijken
dan ook niet naar de apparaten die erin zitten, maar naar de beloften die ze trachten in te
lossen zoals blijkt uit de praktijken waarbinnen die beloften gestalte krijgen. Wat bren-
gen al die clusters van patiënten, producenten, zorgverleners en service bedrijven nou
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eigenlijk teweeg in de zorg? Waar zijn beloften al omgezet in praktijken en waar niet?
Nu worden uiteenlopende idealen als efficiency, zelfmanagement van patiënten, kwa-
liteit van leven en kosten effectiviteit vaak in één adem genoemd.11 Maar deze beloften
en doelstellingen sluiten niet automatisch naadloos bij elkaar aan en ze worden ver-
schillend ingevuld door de verschillende aktoren met hun diverse visies op (tele)zorg en
de ontwikkeling daarvan. De identiteit en het gebruik van de apparaten-in-de-praktijk
blijkt sterk samen te hangen met de soort belofte die die praktijk tracht te realiseren.
De gebruikspraktijken bevatten hun eigen normativiteit doordat ze verschillende vor-
men van goede zorg tot stand proberen te brengen. Het is die normativiteit in de prak-
tijk die we hier ontrafelen. We evalueren dus niet bestaande praktijken aan vooraf
geformuleerde criteria of doelstellingen, maar onderzoeken welke doelstellingen in de
praktijken vorm krijgen of naar voren gebracht worden.

Duidelijk zal worden dat de hierboven geformuleerde vragen (welke nieuwe zorgrelaties
ontstaan er met telezorg, welke nieuwe afhankelijkheden en verantwoordelijkheden
ontstaan er en hoe kunnen we die normatief duiden) steeds verschillend beantwoord
moeten worden, afhankelijk van de belofte die aan een bepaalde telezorgtoepassing
gekoppeld wordt. We onderscheiden drie clusters van beloften die circuleren, waar-
binnen de belanghebbenden steeds een andere positie innemen:

1) kwaliteitsverbetering door intensivering van zorg,

2) toegenomen zelfmanagement van de patiënt, en

3) opvang van de vergrijzing en efficiënte inzet van een afnemende hoeveelheid profes-
sionals.

Deze beloften van telezorg zijn, naast andere, ook terug te vinden in diverse beleidsno-
tities, marketingfolders en wetenschappelijke publicaties, maar in onze analyse richten
we ons vooral op beloften die al (deels) praktijk zijn geworden, of in de bestaande pro-
jecten veel genoemd worden. Duidelijk zal worden dat de bovenstaande beloften in
afnemende mate al omgezet zijn in concrete zorgpraktijken.12 We zullen van elke belof-
te analyseren wat de plaats van de verschillende aktoren is die erbij past, en de waarden
die ermee gemoeid zijn voor de verschillende aktoren: producenten, de patiënten, en de
professionals. Ook kijken we naar de soort apparaten dat bij een belofte past en probe-
ren we, voor zover mogelijk, ook iets te zeggen over de kosten die ermee verbonden
zijn. Voor iedere belofte figureert steeds een andere invulling van ‘kwaliteit van leven’
en ‘kwaliteit van zorg’ die we concreter zullen omschrijven. Ook beantwoorden we de
vraag in hoeverre de belofte al daadwerkelijk is veranderd in een zorgpraktijk. Aan het
slot introduceren we een toepassing die wel deels praktijk is, maar nog weinig als belof-
te onder woorden is gebracht, terwijl ze naar ons idee meer aandacht verdient:

4) het versterken van informele zorg en zorgnetwerken door telezorg.
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1. Eerste belofte: kwaliteitsverbetering door intensievere zorg

De eerste belofte is dat telezorg de kwaliteit van zorg zal verbeteren door een intensive-
ring van zorg mogelijk te maken. De telezorgprojecten die momenteel bestaan in
Nederland en die wij hebben gesignaleerd of bezocht, passen grotendeels bij deze eerste
belofte. ‘Kwaliteit’ krijgt hier een specifieke invulling en betekent dat de patiënt met
behulp van telezorg beter in de gaten gehouden wordt door professionals, waardoor
problemen eerder gesignaleerd worden en er eerder ingegrepen kan worden zodat de
toestand niet escaleert. ‘Zorg’ krijgt hier de invulling van preventie en bevorderen van de
stabiliteit van de patiënt. Goede zorg is hier zorg die leidt tot het voorkómen van exacer-
baties en moet daarmee uiteindelijk ziekenhuisopnamen voorkomen. Dit wordt ook
geacht bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de patiënt, die immers een stabiele-
re gezondheidstoestand heeft, minder zorgen heeft en minder ziekenhuisopnamen
hoeft te ondergaan. Door ziekenhuisopnames terug te dringen zou deze zorg ook nog
eens kosten besparen. De aantrekkelijkheid van deze belofte is dat kwaliteitsverbetering
én kostenbesparing in één slag te realiseren lijken.

De preventie van verslechteringen en het voorkomen van ziekenhuisopnames wordt ge-
realiseerd door de patiënt veel meer dan voorheen in de gaten te houden (te ‘monitoren’),
zodat sneller op afwijkingen kan worden gereageerd. Verschillende telezorg apparaten
(meters, webcams) kunnen daarvoor worden ingezet. Het is echter niet de patiënt die
zichzelf monitort: in de deze praktijken zijn het vooral professionals die de waarden die
de patiënt meet interpreteren en controleren. De professionals zijn ook degenen die
ingrijpen bij problemen. Dat gaat dan ongeveer zo: de professionals grijpen in als er
grenswaarden overschreden worden en/of het telezorg apparaat een alarm stuurt. De
interventie is dan vaak een telefoontje, al of niet met een beeldverbinding. De betrok-
ken professional zoekt dan uit of er iets moet gebeuren en wie dat dan moet doen. De
patiënt wordt telefonisch geholpen, door de verpleegkundige, bijvoorbeeld door een
leefstijladvies, of wordt doorverwezen naar de eigen behandelaar.

Om uit te vinden of telezorg volgens deze belofte daadwerkelijk kostenbesparend is,
moeten er berekeningen gemaakt worden, bijvoorbeeld om te zien of de kosten van de
apparaten, de monitorende professionals, de producenten en de servicebedrijven opwe-
gen tegen de kosten voor de ziekenhuisopname. Dit soort sommen is in de maak, en de
verwachting is dat bij bepaalde patiëntengroepen, zoals mensen met hartfalen, de
balans positief zal uitslaan. In die beoordeling wordt vaak ook de tevredenheid van de
patiënten en de kwaliteit van de zorg meegewogen, maar weer niet een efficiëntere
inzet van personeel. Van personeel is bij het intensiveren van zorg vooral extra nodig.

Voor de producenten en servicebedrijven is deze vorm van telezorg enerzijds bijzonder aan-
trekkelijk omdat ze niet aan tijd gebonden is. De chronisch zieke patiënten worden in
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de gaten gehouden en dat blijft van belang totdat ze overlijden. De leveranciers krijgen
dus ‘vaste klanten’ en het worden er met het oog op de vergrijzing waarschijnlijk steeds
meer. Anderzijds is het een lastige vorm van telezorg voor de producenten, omdat ze de
professionals ‘mee’ moeten krijgen. Zorgprocessen veranderen ingrijpend, en dat gaat
niet op een achternamiddag. Er moet geduldig worden onderhandeld, gelobbyd, aange-
past en geargumenteerd.

De waarde voor de patiënt die bij deze belofte hoort is ‘veiligheid’. Deze waarde zoemt nu
overal rond en mag gelden als een uitkomst van de eerste telezorgprojecten. De patiënten
voeren dagelijks enige routinehandelingen uit (veelal metingen, of het beantwoorden van
standaardvragen) en vertrouwen er verder op dat de professionals over ze waken en
contact met ze opnemen als er iets niet in orde is.13 De professionals zijn verantwoor-
delijk en de patiënt voelt zich daardoor veilig: er is iemand die een oogje in het zeil houdt.
Het zal niet verbazen dat de patiënten hier buitengewoon tevreden over zijn. Hun ziek-
te en zorgen zijn gedelegeerd naar waar ze naar hun gevoel thuishoren: de professionals.

De keerzijde hiervan voor de patiënt is wat we kunnen aanduiden met de term ‘medi-
calisering’.14 In plaats van minder zorg (face to face) krijgen de patiënten meer en inten-
sievere (tele)zorg, vooral als ze dagelijks routinematig metingen verrichten. Ook worden
meer leefstijl adviezen gegeven en wordt het innemen van medicatie nauwlettender
gevolgd. Patiënten worden er dus niet zelfstandiger op in de zin van de belofte die we
straks bespreken: die van toegenomen ‘zelfmanagement’. De waarde van veiligheid
botst hier met die van zelfstandigheid. Wel kan de veiligheid en het delegeren van medi-
sche kwesties naar de professionals er toe leiden dat patiënten zorgelozer leven: de pati-
ënten torsen niet de last van hun ziekte en de verantwoordelijkheid daarvoor, maar
vertrouwen op de professionals. In de praktijk bleek dat sommigen ook een goede band
opbouwen met de professionals in de callcentra: over de telefoon.

Voor de professionals heeft deze vorm van telezorg meerdere kanten. Als de professionals,
bijvoorbeeld de gespecialiseerde tweedelijnsverpleegkundigen, zelf de metingen bijhou-
den, wordt de zorg voor hen intensiever. Ze krijgen niet eens in de drie maanden de
patiënt op het spreekuur, naast eventuele noodgevallen, maar krijgen elke dag gegevens
opgestuurd en mogelijk alarmen die moeten worden opgevolgd. De eerste opvolging
van de alarmen kan echter ook door professionals in MSC’s of callcentra worden
gedaan; dan betekent het een ontlasting van de eerste of tweedelijns hulpverleners.
Maar dit delegeren van taken is iets wat in de praktijk niet zonder slag of stoot gaat.
De gespecialiseerde verpleegkundigen hebben het gevoel dat ze enerzijds hun patiënten
‘moeten afstaan’ (ze verdwijnen uit het zicht). Anderzijds blijven ze wel verantwoorde-
lijk voor die soms steeds onzichtbaarder patiënten én ze moeten informatie over de
patiënt blijven leveren. Ze zien dan minder van de patiënt, maar moeten wel oordelen
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over medicatie en het MSC dossier (vaak naast hun eigen dossier) up to date houden.
Ze kunnen de ‘omweg’ via het callcentra als nodeloos ingewikkeld beschouwen en heb-
ben moeite om de zorg gedeeltelijk over te dragen. 

Deze vorm van intensieve telezorg motiveert de verpleegkundigen dus het meest wanneer
ze de systemen zelf gebruiken. Dan zien ze het als een aanvulling op en een correctie van
hun klinische blik en dus van de zorg die ze geven. Wel levert die verbetering hen nog
de nodige hoofdbrekens op. Bijvoorbeeld: wat te doen met al de extra informatie over
patiënten terwijl die informatie niet in de context wordt gegeven van een klinisch gesprek?
Ook zijn er verlangens voor aanpassing van de apparatuur, bijvoorbeeld om alarmen
beter op individuele patiënten te kunnen afstemmen. Ook genereert een apparaat soms
wensen voor nieuwe toepassingen. Zo bleek bijvoorbeeld bij één toepassing dat de ver-
pleegkundigen graag statistieken over de groep patiënten zouden willen kunnen maken. 

De implementatie van een telezorgtoepassing ontwikkelt zich aldus in een langerdurend
traject, waarbij wensen en mogelijkheden niet altijd op elkaar af te stemmen zijn. Het
zijn vooral de professionals die daarvoor de prijs betalen, omdat ze deze problemen
oplossen.15 Voor de patiënt is dat allemaal minder voelbaar. Die zit veilig thuis en levert
gegevens waar hij of zij zelf niks mee hoeft. 

De apparaten die passen bij deze belofte zijn monitoring en educatieve apparaten, al
worden ook via webcams standaard vragenlijsten afgenomen. Wanneer metingen ver-
richt worden, zetten producenten en service bedrijven de waarde daarvan soms sterk
aan. Metingen met meegeleverde apparatuur zouden beter en betrouwbaarder zijn dan
zelfrapportage van de patiënt met diens eigen meet apparaten (weegschaal, bloeddruk-
meter) of via eigen observaties (enkeldiktes, dieet, klachten). Dit terwijl medisch
gesproken over het algemeen veranderingen interessanter zijn dan absolute of erg
nauwkeurige waarden. Een ander probleem is dat subjectieve klachten verschillen van
objectieve metingen. Rond de meetinstrumenten zijn dan ook altijd telefonisch bereik-
bare verpleegkundigen actief, om ook dat gedeelte van de zorg te kunnen leveren. 

En de kosten? Het totaal van de kosten voor de zorg kan misschien afnemen, al zijn er
nog horden te nemen om dat te verzilveren, gelet op de verschillende belangen.
Degenen die de kosten besparen zijn niet altijd degenen die daarvan profiteren. Het is
ook de vraag of kostenbesparing wel een doel van telezorg moet zijn, aangezien er voor-
al een tekort aan personeel dreigt en in mindere mate een gebrek aan geld. De professio-
nele zorg wordt echter vaak juist intensiever en er vindt geen overheveling van
verantwoordelijkheden naar de patiënt plaats. 
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2. Tweede belofte: meer zelfmanagement van de patiënt

De tweede belofte zet het zogenaamde ‘zelfmanagement’ van de patiënt centraal. Daarbij
zijn autonomie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid de belangrijkste waarden. De
belofte van zelfmanagement houdt in dat de patiënt meer verantwoordelijkheid krijgt
voor eigen behandeling en zorg, en ook meer handelingen zal overnemen van professio-
nals. De patiënt zorgt, idealiter, voor zichzelf. Efficiëntie zit hier niet in de eerste plaats
in de kostenbesparing die die zelfzorg op zou leveren, maar in de verminderde inzet van
professionals, doordat patiënten zorg van professionals overnemen. Zelfmanagement
staat haaks op de vorige belofte en haar intensievere professionele bemoeienis, waarbij
de patiënt juist de zwakste schakel is en diens zelfmanagement eerder afneemt dan toe-
neemt. Zoals we in de vorige paragraaf zagen: de patiënt doet vaak wel meer dan voor-
heen, zoals metingen verrichten of vragen(lijsten) beantwoorden, maar dit neemt hij of
zij niet over van de professional. Voorheen bestond deze zorg niet of deden de patiën-
ten het ook al zelf maar dan zonder moderne technologie en vaak minder intensief en
gestructureerd. De verantwoordelijkheid voor zorg en behandeling bleef in het vorige sce-
nario echter bij de professionals. Dat is hier anders.

De belofte (of voor sommigen ook: de dreiging) van toenemend zelfmanagement van
patiënten houdt in dat zowel de feitelijke arbeid, als de verantwoordelijkheid in toene-
mende mate bij de patiënt zelf komt te liggen. Zelfmanagement betekent dat patiënten
hun eigen symptomen in de gaten houden, weten wat ze moeten doen als die gaan
opspelen, en hun behandeling en bijbehorende leefvoorschriften kunnen inpassen in
hun eigen levensstijl. De taken en verantwoordelijkheden rond behandeling en zorg
worden (deels) verplaatst van professional naar patiënt, en de patiënt bepaalt ook
grotendeels zelf wanneer hij of zij de hulp van professionals wil inroepen. Een heel ander
visioen dan de belofte van een toenemende invloed van professionals die een oogje in
het zeil houden.

Voor producenten en servicebedrijven is deze belofte uit commercieel oogpunt misschien
iets minder aantrekkelijk dan het eerste. Er is soms minder blijvende infrastructuur
nodig en de klantenbinding is mogelijk minder - een educatief apparaat wordt na een
periode van leren en instellen als het goed is overbodig. Er is minder zorg vóór patiën-
ten. Mogelijk is er periodiek onderhoud aan apparaten nodig of updates aan de soft-
ware als het een webportaal betreft. Voordeel voor de producenten kan wel zijn dat de
benodigde apparaten en infrastructuur makkelijker te leveren zijn: de hele dokters- of
ziekenhuis praktijk hoeft er niet voor te worden omgeturnd (hoewel zelfmanagement
er wel degelijk in moet worden ingebed) en deels kan er rechtstreeks aan patiënten
worden geleverd. Producenten kunnen dan ook proberen patiënten te verleiden tot de
aanschaf van steeds flitsender ‘gadgets’.
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Voor de patiënt betekent het dat medicalisering door intensievere professionele zorg en
surveillance buiten de deur kan blijven. Daarvoor in de plaats wordt de patiënt de pro-
jectontwikkelaar van het eigen leven. Idealiter wordt de ziekte efficiënt en op eigen
wijze ‘gemanaged’. In tegenstelling tot de tevreden oudere van het eerste verhaal, zien
we hier een beeld voor ons van een actieve persoon, die naast, tijdens en tussendoor de
drukte van baan, gezin en sportclub, ook nog even haar diabetes monitort en insuline
eenheden plot en spuit. Of dit ook gevoelens van veiligheid oplevert is onduidelijk; wel-
licht staan daar ervaringen van vrijheid en zelfstandigheid tegenover. Behalve het
gebruik van de Health Buddy voor diabetes patiënten in Almere en (deels) het gebruik
van webcams in Heideheuvel op deze manier, hebben wij opvallend weinig voorbeelden
gezien van telezorg die voornamelijk zelfmanagement tot doel of als uitwerking had.17

Er is kosteloos veel zelfzorg materiaal voorhanden via het internet, zoals webportals
om bloed- en andere waarden bij te houden voor patiënten, info- en chatsites, maar het
is onduidelijk of die al door het grote publiek gevonden worden.18

De waarden voor de patiënt die hier centraal staan zijn zelfstandigheid, onafhankelijk-
heid van hulpverleners, een goede kwaliteit van (zelf)zorg en daardoor ook een goede
kwaliteit van leven. De patiënt houdt zelf in de gaten wat er moet gebeuren en roept
hulp in als dat nodig is. Hij of zij is zelf expert en zelf verantwoordelijk. Dit klinkt mis-
schien aantrekkelijk, maar lijkt vooralsnog voor veel chronisch zieken niet op te kunnen
boksen tegen het idee om ‘enge dingen’ als ziekte maar vooral over te laten aan dege-
nen ‘die er verstand van hebben’. 

Verschillende patiëntengroepen zouden hier echter verschillende behoeften en wensen
kunnen hebben. Een jongere, hoogopgeleide patiënt met een enkelvoudige aandoening
is in dit opzicht waarschijnlijk niet goed te vergelijken met een oudere laag opgeleide
patiënt met veel comorbiditeit. Patiënten bij wie de waarde van zelfmanagement voor-
op stond bij het gebruiken van een telezorg apparaat zijn wij weinig tegengekomen (en
dat is ook niet vreemd, omdat de meeste telezorgtoepassingen daar niet op gericht
waren maar juist de zorg intensiveren). Er leek inderdaad een verschil tussen de voor-
keuren van jongere en oudere respondenten bij het gebruik van de Heideheuvelse web-
cam, waarbij de jongeren het op gegeven moment welletjes vonden met de
professionele bemoeienis, en de ouderen eigenlijk wel verder wilden.19 In alle projecten
wilden de weigeraars van telezorg de ziekte niet zo centraal stellen in hun leven. Over
verschillende behoeften van verschillende gebruikers zal in de toekomst nog veel
gesproken worden en moeten worden.

Voor de professional zou de zichzelf managende patiënt werk kunnen overnemen. De
professionals staan in dit scenario wat meer op de achtergrond, al lijkt het waarschijn-
lijk dat de patiënten weer bij hen terecht komen met specifiekere vragen. Ook in het
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ontwikkelen van zelfzorg toepassingen zullen professionals een rol (moeten) spelen.
Gelet op de ervaringen met webcams in Heideheuvel, was de rol van de tele-professio-
nal die zelfzorg wilden stimuleren vooral van tijdelijke aard. Na verloop van tijd werd
overgegaan op een combinatie van zelfzorg en professionele zorg door lokale professio-
nals. Voor professionals vergt dit type zorg ook het vermogen de patiënt ‘los te laten’
en te vertrouwen op diens eigen vaardigheden.

De soort apparaten die in dit scenario passen zijn (zelf-) monitoring apparaten en edu-
catieve apparaten en programma’s. Een voorbeeld is de Health Buddy, die als zelfmana-
gement apparaat kan functioneren wanneer de professionals zich niet bemoeien met de
antwoorden die de patiënten geven en ook niet reageren op alarmen. De patiënt
gebruikt het kastje en het programma dan individueel. Het is wel de vraag of de data-
base, waarin alle antwoorden en grafieken worden opgeslagen, dan nog nodig is, of dat
die eveneens beter naar de patiënt zelf zou kunnen. Ook zou er voor goede zelfregule-
ring aandacht moeten zijn voor de frequentie van metingen en de verwerking daarvan;
producenten en ontwikkelaars zwaaien nogal eens met apparaten die altijd en overal
kunnen vertellen wat je bloeddruk is: vooralsnog niet een functie waar patiënten veel
aan zullen hebben. De zelf managende patiënt kan hier echter flexibel mee omgaan.

Over de kosten is al het een en ander gezegd. De besparing moet vooral zitten in het
overnemen van taken en verantwoordelijkheden door de patiënt. Hier is de winst niet
enkel in geld, maar vooral ook in professionele menskracht uit te drukken. De vraag is
nu hoe zich dit gaat ontwikkelen en of patiënten dat ook daadwerkelijk zullen gaan
doen en om welke patiënten groepen het dan gaat. 

3. Derde belofte: minder professionals zorgen voor meer patiënten

Deze belofte ligt vrijwel alle betrokkenen, met uitzondering van de patiënten, voor in de
mond als ze uitleggen waarom telezorg nodig is. Het beeld van de toekomst is er een
waarin vergrijzing en ontgroening hun tol eisen en er te weinig professionals zullen zijn
om de traditionele zorg te verlenen. De waarde van gelijke zorg voor allen die dat nodig
hebben, komt daarmee op de tocht te staan. Hier moet een oplossing voor komen en
telezorg belooft die te brengen.20 Deze toekomstschets wordt bijna altijd opgeroepen,
ook als betrokkenen vervolgens gaan vertellen over hoe ze juist de zorg intensiveren of
proberen de patiënten aan het werk te zetten. De contouren zijn echter duidelijk: min-
der professionals moeten meer patiënten kunnen verzorgen met behulp van slimme
telezorg toepassingen. 

Deze belofte mag dan het meest genoemd worden, maar is van alle drie nog het minst
uitgekristalliseerd. Er is eigenlijk nog geen ‘visioen’ van mogelijke praktijken, nog geen
logica van oplossingen, of beeld van de soort apparaten dat daarin een rol zou moeten
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spelen, zoals bij de andere twee beloften. In feite geeft deze belofte geen richting aan een
idee van wat goede zorg is, maar gaat ze meer over de context waarbinnen en voorwaar-
den waaronder die gegeven moet worden. Er zijn wel enkele losse aanzetten aan deze toe-
komstvisie te verbinden, en de belofte van zelfmanagement past er ook deels in. Ook
toepassingen van telezorg in de thuiszorg, die de reistijd van professionals (m.n. wijkver-
pleegkundigen) zouden moeten verminderen, zijn er al, en vooral thuiszorg-webcam-
projecten lijken daarin efficiënt. Vooralsnog blijken de telezorgtoepassingen, zeker in de
pilot-fase, echter vooral veel werk voor (meer) professionals op te leveren, en dus niet te
‘bezuinigingen’ op professionele menskracht. De tijd die men wint aan niet reizen, komt
er door de intensivering van de zorg vaak weer bij. De tijd die een verpleegkundige aan
een enigszins uitgebreide vorm van monitoren kwijt is, beloopt vaak enkele minuten per
patiënt per dag, wat in totaal aardig op kan lopen. En daar komen de telefonische contac-
ten met de patiënten nog bij. Bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe toepassingen
moeten bovendien vele hobbels genomen worden, de juiste voorwaarden moeten worden
gecreëerd en nieuwe routines gevonden - dat kost allemaal professionele menskracht.

Of de toevoeging van Medische Service Centra de personele schaarste zal opvangen is
de vraag. In de service centra worden verpleegkundigen ingezet die de perifere verpleeg-
kundigen ontlasten. Tegelijk intensiveert de patiëntenzorg, en het is onduidelijk of het
totaal aan professionals daarmee terug kan worden gebracht. Daarbij komt dat de intro-
ductie van telezorg toepassingen vaak lokaal is en gaat over kleine groepen patiënten,
terwijl er door de marktwerking geen structuur is waarbij zorgaanbieders van elkaar
kunnen leren. Ze houden hun ervaringen uit commercieel oogpunt zelfs meer dan eens
‘onder de pet’. De toepassingen zijn veelal ‘op projectbasis’ en zakken weer in als de
pilot is afgelopen. Zo blijven ervaringen en experimenten hyper-lokaal, en is er alles
behalve sprake van efficiënt omgaan met professionals.

Vanuit het perspectief van patiënten is er nog weinig te zeggen over deze belofte, omdat ze
de zorg nog niet van een richting voorziet. De uitzondering is wat hiervoor al gezegd is
over ‘zelfmanagement’. De huidige gebruikers lijken echter veiligheid boven zelfredzaam-
heid te verkiezen, en intensivering van de zorg boven geringere professionele bemoeienis.
Een alternatief dat wel binnen efficiëntere inzet van personeel past, maar de zorg niet
grotendeels aan individuele patiënten overlaat, bespreken we in de volgende paragraaf. 

Vooruitblik naar een vierde belofte: sociale redzaamheid
Naast de beschreven beloften, die deels al toepassing zijn, willen we nog een andere belofte
articuleren. Deze belofte komt naar voren uit een handvol praktijken dat er al is, maar
wordt eigenlijk zelden expliciet benoemd, terwijl ze wel goed aansluit bij belofte drie,
omdat patiënten nemen zorg over van professionals. Anders dan bij het idee van zelfmana-
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gement, zijn de toepassingen waar we het hier over hebben niet zozeer gericht op ‘individu-
eel’ en ‘zelf ’. In tegendeel: wat opviel bij de telezorg vanuit de revalidatiekliniek Heideheu-
vel (en ook in projecten die wij niet hebben kunnen observeren, zoals het in Utrecht
ontwikkelde ‘Buuv’ en ‘PAL4’, en de door Thuiszorgonline ontwikkelde ‘Koffietijd’21 en
‘Familie Jansen’22) is dat de een gedeelte van de zelfredzaamheid en het zelfmanagement
verandert in ‘sociale redzaamheid’23 en ‘zorg van en voor lotgenoten of familieleden’. 

De toepassing in Heideheuvel was een combinatie van drie beloftes: intensieve nazorg na
opname in de kliniek, verbeterde zelfzorg én sociale redzaamheid, resp. door tijdelijk
contact met de centrale hulpverlener uit de kliniek én met bekende lotgenoten. Hier viel
het mobiliseren van lotgenoten in positieve zin op, als iets dat veel patiënten op prijs
stelden en waar ze veel aan hadden en van leerden. Dat heeft te maken met de aard van
het hebben van een chronische ziekte. Veel problemen van chronische patiënten liggen
niet zozeer op het gebied van de medische behandeling, maar veel meer op het gebied
van het van dag tot dag (leren) leven met een aandoening, met de wisselende opdrach-
ten en praktische problemen die daar in de loop van de tijd bij gaan horen. Hierin zijn
de lotgenoten bij uitstek deskundig, en bovendien zijn zij vaak bereid en in staat hulp
te bieden. De lotgenoten kunnen elkaar ondersteunen, mits ze een beetje bij elkaar pas-
sen. Ze geven elkaar raad, helpen elkaar om grip te krijgen op hun aandoening, en pep-
pen elkaar op. Ze bespreken alledaagse problemen zoals hoe het huishouden te doen als
je snel buiten adem bent en geven elkaar daarvoor tips. Doordat de contacten infor-
meel, vriendschappelijk en gemotiveerd zijn en daarbij geen salaris wordt gevraagd, is
continuïteit niet problematisch en is het gevaar van medicalisering ver weg. 

Telezorg door lotgenoten maakt ook nieuwe rollen voor patiënten mogelijk. Zo hebben
wij voorbeelden gezien waarbij lotgenoten ingezet werden bij de implementatie van de
telezorg apparatuur en de training van de nieuwe gebruikers. Deze vrijwilligers vonden
hun taak bijzonder zinvol en waren blij met dit alternatief voor ‘afgeschreven en afge-
keurd’ te zijn. Bovendien is er bij lotgenotenzorg sprake van een tweerichtingsverkeer:
alle betrokkenen geven én ontvangen zorg. Daarin verschilt het ook van professionele
zorg. Het gebruiken van ervaringskennis blijkt voor ernstig zieke mensen die een
manier hebben gevonden om met hun ziekte te leven een ware roeping en levensinvul-
ling te kunnen zijn. Helpen is een stuk prettiger dan geholpen worden. 24 Telezorgtoe-
passingen kunnen hierbij aansluiten.25

Ook andere informele zorgers, zoals familie lijken nuttige partners in de telezorg te kun-
nen worden. Een beeld- en geluidverbinding met een zieke ouder die ver weg woont, is
sneller en vaker te maken dan een bezoekje. En ook het gebruik van webcams om met
kinderen die in het ziekenhuis liggen te communiceren (of om te vroeg geborenen te
bekijken), heeft zijn waarde al wel bewezen.26
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Het gebruik van de computer in de revalidatiekliniek wees nog op een andere waardevolle
interventie in de zorg voor chronische patiënten. Door ouderen bekend te maken met de
computer, werden ze soms in één moeite door ‘gedigitaliseerd’. Ze konden e-mailen en
ontdekten het internet. Dit wijst weer op het belang van een zinvolle invulling van de
dag, naast (en soms ook via) de kwesties die direct met hun aandoening te maken hebben.

De professionals worden natuurlijk niet overbodig, maar hun taak zou kunnen veranderen.
Zij zouden deel kunnen zijn van het telecontact (bijvoorbeeld op te roepen via beeld-
geluid verbinding), maar zij zouden vooral ook de voorwaarden moeten creëren voor de
informele zorg tussen lotgenoten, familieleden en buurtgenoten. Uit de ervaringen van
het lotgenotencontact in de revalidatiekliniek kwam naar voren dat lotgenoten onder-
steuning via een beeld-geluid-verbinding het best werkt als mensen elkaar kennen en
elkaar mogen.27 Dat betekent dat patiënten met elkaar in contact gebracht moeten
worden. Vervolgens zijn vele toepassingen mogelijk, en valt er wellicht zelfs te denken
aan patiënten die (onder bepaalde voorwaarden) elkaar in de gaten houden. Intensievere
zorg zou zo misschien samen kunnen gaan met minder inzet van professionele zorg.

Voor producenten betekent het een verdere flexibilisering van hun diensten. Niet iedere
patiënt zal een ‘vaste klant’ worden. Nagedacht moet worden over de aanleg van de
passende infrastructuur: moet dat breedband zijn voor drie maanden zorg via de web-
cam? Kan het via de telefoonlijn? Of werpt dat alweer belemmeringen op en moeten
mobiele technologieën ontwikkeld worden? Veel technologie zal bovendien niet speci-
fiek voor deze markt ontwikkeld (hoeven te) worden. Webcams en chatprogramma’s
worden onderhand breed gebruikt. Dat maakt het enerzijds minder aantrekkelijk voor
producenten van specifieke zorgproducten, maar misschien wel interessant voor aan-
bieders van allerlei ICT-diensten

Wat betreft de apparaten: ook sommige ‘gewone’ programma’s en toepassingen zijn te
ingewikkeld voor gebruikers die de digitale revolutie nog niet hebben doorgemaakt.
Simpele en gebruiksvriendelijke ontwerpen (zoals mobieltjes met grote knoppen en
goed leesbaar scherm) zijn nodig. 

Wat betreft de kosten volgt beslist het probleem wie de intensivering van lotgenoten en
familiecontact moet betalen; keurig financierbare zorg-eenheden zijn er niet langer als
de leken zich op de zorg voor elkaar gaan storten. Waar is die zorg medisch te noemen,
wanneer wordt het ‘welzijn’ en wanneer gaat het om zoiets alledaags als ‘gezelligheid’
of zelfs ‘entertainment’, en wanneer betreft het zoiets ongrijpbaars als ‘zingeving’? Een
mogelijkheid zou zijn om dit soort projecten via de WMO te financieren.
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Conclusies en aanbevelingen
We lieten zien dat er drie beloften voor zorg op afstand zijn ingebed in zorgpraktijken,
waarbij alle belanghebbenden steeds een andere positie innemen:

1) kwaliteitsverbetering door intensivering van zorg 

2) toegenomen zelfmanagement van de patiënt, en 

3) opvang van de vergrijzing en efficiënte inzet van afnemende hoeveelheid professionals. 

Voornamelijk de eerste belofte is al omgezet in Nederlandse zorgpraktijken, de tweede
in geringe mate, en de derde nauwelijks. We voegden nog een vierde belofte toe, die, in
tegenstelling tot de eerste drie, vaak niet expliciet is, maar al wel deels praktijk:

4) toegenomen sociale redzaamheid en zorg van en door patiënten en informele zorgers
(meestal in combinatie met (de mogelijkheid van) zorg door professionals). In dit laat-
ste deel van ons essay sommen wij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op.

Van algemeen naar specifiek
‘Telezorg’ is een parapluterm, zoals we al aan het begin van dit essay stelden. Daarmee
is het voor beleids- en evaluatiedoeleinden grotendeels onbruikbaar. Het benoemt aller-
lei apparaten en praktijken die heel verschillende beloften inlossen. Daarmee is het ook
een begrip waar je eigenlijk niet categorisch voor of tegen kunt zijn - de vraag naar de
voors en tegens van telezorg moet veel gedetailleerder gesteld worden. Waar zijn we
precies voor of tegen? Welke toepassingen, doelen, of praktijken zien we als wenselijk,
en vanuit welk (en wiens) gezichtspunt? Het is tijd om naar de afzonderlijke beloften
binnen diverse praktijken te gaan kijken, en daarover het debat te voeren.

Zorg op afstand is meer dan een apparaat
De individuele apparaten of systemen zijn niet het meest geschikte uitgangspunt voor
beoordeling of analyse, hebben wij betoogd, omdat een apparaat zijn identiteit en
betekenis pas krijgt in een specifieke zorgpraktijk die een bepaalde belofte inlost.
Gebruikt bijvoorbeeld alleen de patiënt het apparaat en monitort zij zichzelf, of reage-
ren hulpverleners ook op de gegevens? Wie hebben toegang tot de webcam en hoe
wordt die in de zorg ingezet? Het verschillend gebruik van hetzelfde apparaat leidt tot
heel verschillende soorten zorg. De apparaten geven die praktijk wel mede vorm, en
blijken soms meer en soms minder geschikt te zijn voor het inlossen van een specifieke
belofte, maar zijn nooit de enige bepalende factor. In ons onderzoek hebben wij daarom
specifieke praktijken bekeken, clusters van apparaten en zorgnetwerken, tegen de
achtergrond van de beloften of vormen van goede zorg die ze trachten te realiseren. 
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Discussie over doelen
In de toekomst zou een discussie minder in termen van ‘voor’ of ‘tegen’ telezorg gevoerd
moeten worden. Het verdient aanbeveling om gerichter naar (mogelijke) gebruiksprak-
tijken te kijken. Welke verschillende doelen krijgen daar vorm en op welke manier? Kan
een bepaalde toepassing daadwerkelijk of in theorie bijdragen aan het realiseren van een
gespecificeerd doel? Sterke en zwakke punten zouden zo helder mogelijk in kaart
gebracht moeten worden. 
Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Zoals gezegd is er sprake van innovatieve prak-
tijken, met vloeibare en soms nieuwe en onverwachte doelen. Daarbij weten we nog
weinig over de vraag welke patiëntengroepen welke telezorgtoepassingen kunnen en
willen gebruiken en met welk doel. Vanuit het perspectief van zorgaanbieders of over-
heid kunnen weer andere doelen op de voorgrond komen te staan. 
Toch lijkt het specificeren van doelen en middelen de enige manier om de ontwikkeling
van telezorg gerichter en zinvoller te laten verlopen. Het blijven presenteren va beloften
zonder argumenten, lijkt uiteindelijk minder motiverend voor veranderingen. Wanneer
uit gesloten concurrerende bolwerken geluiden komen dat hun toepassing zo goed is,
overtuigt dat niet. Voor potentiële gebruikers zijn prachtige beloften (maar ook inkt-
zwarte toekomstvisies) niet meer serieus te nemen. Wat nodig is, is een discussie over
het waarom en het hoe van telezorg.

Welke doelen zijn wenselijk en welke zijn realiseerbaar?
Een kritische discussie over de wenselijkheid van de verschillende doelen is hard nodig.
Daarbij is steeds ook de vraag welke doelen van waarde zijn voor wie. Ook de realiseer-
baarheid van gewenste doelen verdient een kritische beschouwing. De volgende dilem-
ma’s en vraagstukken kwamen in ons onderzoek naar voren.

• De waarde van zelfmanagement

Het is de vraag of een waarde als ‘zelfmanagement’ misschien te makkelijk als haalbaar
en wenselijk gezien. Is het iets waar patiënten naar streven, iets dat ze motiveert, of is
het iets dat ze toch liever vermijden als er andere mogelijkheden zijn? Is het wel zo
nastrevenswaardig om mensen te laten proberen hun eigen problemen op te lossen
wanneer ze daartoe niet gemotiveerd en/ of in staat zijn? Zijn oplossingen om lotgeno-
ten en familieleden te ondersteunen niet motiverender?

• De waarde van veiligheid en intensivering van zorg

De nadelen van het ‘zich veilig voelen’ zijn nog onvoldoende geanalyseerd. Het is ten
eerste de vraag of die veiligheid wel zo reëel is. Schept ze geen verkeerde verwachtin-
gen? De patiënten zullen vrijwel zeker op een gegeven moment aan hun kwaal overlij-
den, en ook excacerbaties zijn niet altijd te voorkómen. Ten tweede is de vraag of de
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prijs van ‘medicalisering’ van patiëntenlevens door professionals misschien te hoog is.
Dit zal voor verschillende patiëntengroepen anders liggen, en de vraag is natuurlijk
wanneer het een probleem is en wanneer niet. 

• Kostenbesparing

Het is de vraag of kostenbesparing de inzet zou moeten zijn van telezorgprojecten. Kosten-
besparing is een groot goed wanneer kosten van de gezondheidszorg niet meer op te
brengen zijn. Het probleem waarvoor telezorg (of zelfs ICT in brede zin) een oplossing
moest vormen, was echter de te verwachten personeelsschaarste. Moet de prioriteit dan
niet liggen bij het oplossen van de personeelsschaarste, zelfs als dat meer kost?

• Efficiëntere inzet van professionals in de zorg

Ook het idee om telezorg in te zetten om personeel efficiënter in te zetten blijkt echter
niet zonder meer realiseerbaar. Verschillende telezorgtoepassingen zijn te zien als inten-
siveringen van de zorg, en daarbij is juist extra menskracht nodig. Wanneer patiënten
niet, zoals gehoopt, massaal zichzelf gaan managen, krijgen de professionals die tele-
zorg gebruiken er vooral taken bij, of moet apart personeel worden ingehuurd (bv. om
de callcentra te bemensen). Overbelasting blijkt in de onderzochte projecten een reëler
gevaar dan taak verlichting, vooral wanneer een telezorgtoepassing wordt gebruikt door
professionals binnen bestaande praktijken. Er zijn nog weinig aanwijzingen dat tele-
zorg hier gaat helpen en doordat er geen duidelijke scenario’s zijn over hoe dat zou kun-
nen, is een beoordeling van de wenselijkheid van telezorg als middel om dit doel te
bereiken ook erg moeilijk. Het is niet erg duidelijk wat voor praktijken daarbij zouden
passen. Een tweede spoor naast zelfmanagement lijkt hier de ontwikkeling van infor-
mele zorgnetwerken.

• Ontwikkelen en ondersteunen van informele zorgnetwerken

Een belofte die mogelijk wel bij kan dragen tot ontlasting van professionals is het
bevorderen van de sociale redzaamheid van patiënten en het versterken en onderhou-
den van informele zorgnetwerken. Daarbij kan telezorgapparatuur een rol spelen, waar-
schijnlijk vooral als communicatiemiddel en minder in de vorm van monitoring.
Onduidelijk nog is hoe die ontwikkeling er precies uit zou kunnen zien. Mogelijk door-
dat deze toepassing minder goed in een hokje valt te plaatsen (Is het zorg of welzijn?
Wat kunnen patiënten wel doen in de zorg en wat niet?) en de hoop op zelfmanage-
ment gevestigd is, krijgt deze mogelijkheid nog niet de aandacht die het verdient. Maar
ook hier kan gevraagd worden hoe wenselijk een dergelijke ontwikkeling zou zijn. Is
veiligheid dan wel voldoende gewaarborgd, en dreigt voor informele zorgers (denk ook
aan mantelzorgers) geen overbelasting?

20 Telezorgvisie



Diversiteit: wat voor telezorg voor wie?
Bij de verschillende doelen is het steeds de vraag welke vorm van telezorg interessant is
voor welke patiëntengroepen. Diagnose, ernst of stadium van de aandoening, leeftijd,
opleidingsniveau en leefomstandigheden van de patiënten maken veel verschil in de
waardering van waarden als veiligheid, zekerheid, vrijheid en zelfstandigheid. Wie moet
je intensiever volgen, wie functioneert beter met beeld-geluid verbindingen, en wie
heeft baat bij de precisie van getallen? Werkt de onzichtbaarheid bij chatprogramma’s
via geschreven teksten beter dan ‘confronterend’ face-to-face contact (die suggestie is er
voor psychiatrische patiënten, maar ook voor de ‘MSN-generatie’). Diversiteit lijkt hoe
dan ook gewenst om aan verschillende zorgbehoeften van verschillende groepen tege-
moet te kunnen komen.

In de te voeren discussie zouden patiëntenverenigingen, beleidsmakers en professionals
en hun organisaties hun stem veel duidelijker moeten kunnen laten horen. Ook infor-
mele zorgers of mantelzorgers en hun organisaties verdienen in het debat een inbreng.
Onderzoek zou de verschillende groepen beter kunnen ondersteunen wanneer er meer
openheid over de verschillende toepassingen zou kunnen worden betracht. Maar voor
concurrenten is ‘openheid’ ook problematisch.

Wanneer echter de vraag naar ‘telezorg op maat’ op de agenda staat, lijken de toekom-
stige ontwikkelingen vooral te moeten gaan in de richting van hybride toepassingen die
verschillende functies combineren. Een zorgaanbieder zou dan voor iedere patiënt een
geschikte toepassing moeten kunnen aanbieden. Door een toenemende differentiatie
van doelen, doelgroepen en zorgnetwerken zullen apparaten en toepassingen ook diver-
ser en flexibeler moeten worden. Om aan individuele of groepsspecifieke behoeften
recht te doen, is flexibiliteit en adaptatievermogen een eerste vereiste.

Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat de projecten en praktijken die zinvol zijn door
marktwerking vanzelf komen bovendrijven. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de belofte
van het versterken van informele zorgnetwerken en sociale redzaamheid: wie zal die
gaan betalen? De overheid zou de lokale bestuurders, bijvoorbeeld in het kader van de
WMO, kunnen aansturen om deze vorm van telezorg te ontwikkelen.

Hoe helderheid te scheppen?
De verschillende betrokkenen kunnen op hun eigen manier bijdragen aan grotere hel-
derheid over de doelstelling van verschillende vormen van zorg op afstand.  De produ-
centen zouden zo specifiek mogelijk moeten aangeven aan welke doelen hun systemen
kunnen bijdragen, en in welk soort gebruikspraktijk (voor zover zij daar al een duidelijk
beeld van hebben). Zij zouden gebruikers (verpleegkundigen, patiënten, mantelzorgers)
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meer kunnen betrekken bij het ontwikkelen van diensten en toepassingen. Deze betrok-
kenen zien wellicht al in een vroeg stadium problemen en kansen. Bovenal zou er een
klimaat moeten komen waarin zorgverleners van elkaar kunnen leren.

Daarnaast zullen ontwikkelaars en producenten er rekening mee moeten houden dat ap-
paraten en toepassingen niet werken wanneer zij niet ingebed worden in zorgnetwerken
en praktijken. Voortdurende uitwisseling met het veld tijdens de ontwikkel- en implemen-
tatiefase is onontbeerlijk, niet alleen om praktische zaken af te stemmen, maar vooral
om overeenstemming te bereiken over de achterliggende waarden en doelen. Dit is niet
alleen te zien ‘noodzakelijke rompslomp’, maar kan ook weer innovatieve ideeën gene-
reren voor nieuwe toepassingen. Er valt al veel te leren van de praktijken die er nu al zijn.

Beleidsmakers, zorgaanbieders, burgers en zorggebruikers zullen verder na moeten denken
over de beloften die zij door telezorg ingelost zouden willen zien. Apparaten en syste-
men zullen daarop afgestemd moeten worden (of de juiste apparaten zullen bij de doel-
stellingen gezocht moeten worden), en er zal telkens een sociale en materiële
infrastructuur georganiseerd moeten worden om die doelen te bereiken. Nu wordt nog
teveel uitgegaan van het technische aanbod en te weinig van de problemen die dat aan-
bod op kan lossen (en mede creëert). 

Dit laatste geldt zeker voor een belangrijke groep gebruikers: de zorgontvangers. Zij lijken
in de discussie over wat er van telezorg verwacht moet of mag worden nog grotendeels
afwezig. Dat terwijl de telezorgpraktijken hun levens sterk zullen beïnvloeden. De posi-
tie van de patiënten zou, meer dan nu het geval is, medebepalend moeten zijn voor de
ontwikkeling van toepassingen. Patiënten verenigingen zouden hierin een rol kunnen
spelen, door wensen en behoeften van diverse patiëntengroepen zichtbaar maken en de
waarden te benoemen die daarin van belang zijn. Maar ook door kritisch te reflecteren
op de waarden die nu al in het geding gebracht zijn en wat die betekenen voor welke
gebruikers: veiligheid, gemak, zelfredzaamheid, (bewegings)vrijheid, sociale steun, het
uitwisselen van ervaringskennis en lotgenotencontact. Ook belangrijk is de vraag hoeveel
verantwoordelijkheid patiënten, lotgenoten en familieleden kunnen en willen dragen.

De pioniers als experimentele praktijken
Al met al is het niet eenvoudig om op de een of andere manier sturing te geven aan de
innovatieve telezorgpraktijken, hetzij door overheden, hetzij door een alliantie van par-
tijen. Een mogelijke uitweg zou kunnen zijn om de praktijken die er bestaan, de pioniers
zogezegd, te gaan beschouwen als politieke en medische experimenten, waar direct
betrokkenen samen vorm geven aan telezorgpraktijken. Het gaat dan om experimenten
in het vormgeven van zorg en het dagelijks leven met een chronische ziekte. 
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Meer dan te vrezen voor concurrentie, hebben partijen elkaar nodig. Niet alleen is een
apparaat op zichzelf onmachtig om vorm te geven aan zorgpraktijken, datzelfde geldt
voor de andere aktoren in het netwerk. De producent mag dan willen ‘pushen’, als de
professionals niet meedoen, gebeurt er niets (en dit is de belangrijkste klacht van de
producenten). Verpleegkundigen kunnen hun patiënten wel willen monitoren, dat zal
niet lukken als de patiënten hun apparaten domweg uitzetten (en sommigen doen dat).
Alle aktoren hebben hun rol in het vormgeven van vernieuwde zorgpraktijken. Ze vin-
den als het ware nieuwe vormen van zorg en leven met ziekte samen uit en onderhan-
delen over wat ze wel en niet acceptabel vinden, zelfs al zijn er grote verschillen in
afhankelijkheden en verantwoordelijkheden tussen de betrokkenen.

Om deze voorhoedepraktijken daadwerkelijk tot experiment te verheffen, zou er echter
wel aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Ten eerste moet er meer
openheid komen over wat er in die praktijken gebeurt, wat er goed gaat en wat niet.
Net als in een wetenschappelijk experiment zijn er getuigen nodig die de resultaten arti-
culeren en verspreiden. Succes en mislukking zouden openbaar moeten zijn zodat ande-
ren ervan kunnen leren. Bedrijfsgeheimen moeten veranderen in lessen voor
verschillende betrokkenen. 

Onderzoeksmethoden zouden dan wel (deels) moeten worden aangepast aan dit inno-
vatieve veld waar juist de doelen verschuiven en zich ontwikkelen. Zoals in dit stuk
naar voren kwam, zijn de doelen eerder uitkomsten van innovatieve praktijken dan dat
ze aan die praktijken vooraf gaan. Onderzoek zou die verschuivingen zichtbaar moeten
maken, door uitkomstmaten niet van te voren te definiëren, maar ze juist op te sporen
en te articuleren. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn daarvoor geschikter dan
kwantitatieve. Op deze manier kunnen projecten ook vergeleken worden, en komt niet
de zoveelste individuele projectevaluatie op de stapel terecht. 
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Eindnoten

1. Zie de bijlage voor verdere informatie over het project. We hebben ons onderzoek toegespitst op
technologie bij patiënten thuis, met uitzondering van domotica en met uitzondering ook van
telemedicinetoepassingen (communicatie tussen professionals). Onze definitie van telezorg is
uitdrukkelijk breder dan die van het NEN (de Nederlands Technische Afspraak) over telemedici-
ne, enerzijds om aan te sluiten bij de internationale literatuur, maar belangrijker nog om zorg
door informele zorgers niet uit te sluiten. In de bijlage ook de (nog niet gepubliceerde) artikelen
van het project waar in de noten naar verwezen wordt, en overzichtstabellen.

2. Het standpunt van consumentenorganisatie NPCF is voornamelijk dat er méér telezorg beschik-
baar moet komen. Tjalsma, D. (1997) Remote control! Toekomst en betekenis van telemedicine
voor de zorggebruiker Visiedocument. Utrecht, NPCF.
http://www.npcf.nl/uploads/files////visiedoctelemedicine.pdf

3. Zie: Pols, J. Telecare: what patients care for.

4. Zie ook: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2005) Verspreiding en innovaties in de zorg.
Achtergrondstudies RVZ, bij het advies: Van weten naar doen.

5. Deze wens kennen we van de farmaceutische industrie: het lijkt dat professionals eerder een rem
vormen op zorgconsumptie dan dat ze die stimuleren. Zie ook Trappenburg, M.(2008) Genoeg
is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

6. Zie www.euractiv.com/en/health/doctors-unconvinced-ehealth-policy/article-170213, published 8
Febuary 2008, laatst gezien 19 november 2008.

7. Over de ingewikkeldheid van effectonderzoek naar telezorgtoepassingen; Kaplan, B. (2001)
Evaluating informatics applications – clinical decision support systems literature review.
International journal of medical informatics, 64, 15-37; Bashshur, R., Shannon, G. & Sapci, H.
(2005) Telemedicine evaluation. Telemedicine and E-health, 11, 296-316; Eminovic, N., De
Keizer, N.F., Bindels, P.J.E. & Hasman, A. (2007)  Maturity of teledermatology evaluation
research: a systematic literature review. British Journal of Dermatology, 156, 412-9.

8. Een voorbeeld van het eerste is het mengen van zorg door professionals, lotgenoten, en meer
service achtige diensten. Een voorbeeld van de financieringsstructuren is dat zorg hier te lande
per patiënt wordt vergoed door verzekeraars, terwijl er een algemenere investering nodig is om
telezorg netwerken aan te leggen.

9. Impliciet gaat het bijvoorbeeld over ‘nieuwe’ technieken; de telefoon, hoewel vaak cruciaal voor
het goed functioneren van andere telezorgtoepassingen, wordt over het algemeen niet als tele-
zorg aangemerkt, terwijl die dat volgens onze omschrijving wel kan zijn. Dit heeft wellicht ook te
maken met ‘marketingstrategieën’ waar alles ‘nieuw!’ en ‘beter dan vroeger!’ moet zijn.

10.Zie Brown, N. (2003). “Hope against hype - accountability in biopasts, presents and futures.”
Science Studies 16(2): 3-21 en voor de gevolgen voor het ethische debat: Nordmann, A. If and
Then: a Critique of Speculative NanoEthics. Nanoethics 1(1): 31-46

11.De oermotivatie van vooral telemedicine (telezorg tussen professionals) van toegang tot de zorg,
waarbij visioenen van uitgestrekte Canadese ijsvlaktes, Amerikaanse woestijnen en Scandinavische
gebergten opdoemen, is in Nederland uit het rijtje verdwenen of daar nooit in terecht gekomen.
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12.De doelen 2 en 3 worden het meest genoemd in de publieke discussies, maar worden het minst
in de praktijk gebracht, terwijl de praktijk van het eerste doel de grootste is, maar het minst
wordt beleden.

13.Uit onze interviews blijkt dat patiënten dit ook uittesten. Ze vullen bijvoorbeeld expres een afwij-
kend antwoord in, om te kijken of hierop inderdaad door de zorgverlener wordt gereageerd.

14.Zie: Schermer (2007). Uit haar analyse van zelf management zijn twee vormen van medicalise-
ring af te leiden. In het eerste niveau voert de patiënt opdrachten van de dokter uit. In het twee-
de geval ‘managet’ de patiënt zijn of haar ziekte geheel volgens professionele regels en neemt
daarbij taken van de dokter over. Wij gebruiken de term medicalisering in dit essay vooral om
de eerste situatie aan te duiden.

15.Zie: Pols, J. The heart of the matter. Een voorbeeld van een dergelijk probleem en de oplossing
ervan is wanneer verpleegkundigen de patiënten individuele uitzonderingen toestaan op de
algemene regels voor een goed leven die het telezorg apparaat aanbiedt. Als ze dat doen,
kunnen ze geen gebruik meer maken van het systeem van alarmen dat het apparaat biedt. Ze
moeten de gegevens gaan beoordelen om die te kunnen relateren aan de situatie van een indi-
viduele patiënt. Meetresultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden in de context van individuele
patiënten om klinische betekenis te krijgen. Een kleine schommeling bij de ene patiënt vraagt om
onmiddellijk ingrijpen, terwijl die voor de andere patiënt gebruikelijk kan zijn. Dat is werk dat de
verpleegkundigen moeten doen om het apparaat te corrigeren en functioneel te maken.

16.Let weer wel: dit is niet de aard van het apparaat, maar de manier waarop dat apparaat in een
zorgpraktijk gebruikt wordt. De apparaten definiëren heel duidelijk problemen. De patiënten
zouden daar ook zelf mee aan de slag kunnen en kunnen vaak wel aangeven of ze denken dat
een alarm een werkelijk probleem aangeeft of niet relevant is. Maar omdat de verpleegkundigen
die taak op zich nemen, en ook niet alle standaard gegenereerde informatie noodzakelijkerwijs
relevant is voor een individuele patiënt, geeft dat patiënten eens te meer reden om de interpre-
tatie van gegevens en het opnemen van contact aan de deskundige over te laten.

17.Dit voorbeeld laat weer zien dat de aard van de telezorg niet vastgebakken zit aan het specifie-
ke apparaat, maar erg afhangt van de manier waarop het wordt gebruikt. Zie: Pols, J. Telecare:
what patients care for. & Pols, J. Wonderful webcams.

18.Raad voor Volksgezondheid en Zorg,  besloten bijeenkomst ‘internet en zorg’, 10 april 2008.

19.Deze uitspraak is niet gebaseerd op representatieve aantallen.

20.De demografische feitelijkheid van deze toekomstvoorspellingen lijkt onderhand op een mantra
en mogelijke correcties erop worden nauwelijks gehoord (bv dat de toekomstige ouderen niet
automatisch evenveel zorg nodig hebben als de huidige, omdat ze minder ziek zijn, en zelfred-
zamer zijn, of dat na 2020 de vergrijzing al op zijn hoogtepunt is).

21.Dit zijn bijeenkomsten voor meerdere patiënten van de thuiszorg via een webcam.

22.Hierbij kunnen maximaal vijf personen rond één patiënt een beveiligde beeldverbinding maken.

23.Dit begrip is ontwikkeld binnen de ouderenzorg, als reactie op de ‘zelfredzaamheid’ die soms
op onwenselijke manieren interfereerde met het geven van onderlinge hulp en het organiseren
van een goed afdelingsklimaat.
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24.Zie: Pols, J.  Cold technologies versus warm care. In een ander onderzoek bleken bij een oproep
voor deelname aan pilotprojecten om ‘eenzame ouderen’ te helpen, vooral ouderen af te komen
die die eenzame ouderen wilden helpen. Zelf zagen zij zich niet als eenzame ouderen en had-
den zij een dergelijk project ook niet nodig. De wens anderen te helpen bleek echter heel sterk.
Pols J. & Smits, C. (2007) Ouderen en levenskunst. Utrecht: Trimbos-instituut.

25.Ook hier is voorzichtigheid geboden met ‘nieuw’ en ‘high tech’. Zo vertelde een 79 jarige vrouw
uit Arnhem over de telefooncirkel die ze binnen haar flat georganiseerd had met een aantal
medebewoners. Ze bellen elkaar kort iedere ochtend en als er iets mis is, weten ze wie ze
moeten inschakelen.

26.Een kritische analyse geven Oudshoorn, N., Brouns, M. & Van Oost, E. (2005) Diversity and
distributed agency in the design and use of medical videocommunciation technologies. In:
Harbers, H. (ed) Inside the politics of technology. Agency and normativity in the co-production
of technology and society. Amsterdam: Amsterdam University press, 85-108.

27.Zie: Pols, J. Wonderful webcams.

28.Schermer (2007, p.13-14) biedt een eenvoudig en helder analysekader.

29.Ploem, M.C. (2008) (Thuis)zorg op afstand in juridisch perspectief. Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht.
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Bijlage 1

Het onderzoeksproject ‘Care at a distance.
A normative investigation into telecare’

Ons onderzoek richtte zich op telezorg in de thuiszorg en op telezorg bij patiënten met
een chronische ziekte (hartfalen, COPD en diabetes) die thuis verblijven. We definiëren
telezorg als patiëntenzorg waarbij de zorgontvanger ergens anders is dan degene die
zorg geeft. Het kan gaan om monitoring, screen-to-screen contact of combinaties van
beide. Het kan gaan om professionele zorg, zorg door lotgenoten of door familie. Bij het
ontwikkelen van zorg op afstand doen zich belangrijke normatieve vragen voor, die tot
nu toe nauwelijks zijn bestudeerd. Ons vertrekpunt is dus steeds de zorg: wordt die
beter van telezorg, wat zij kansen en knelpunten?

Centrale vragen van het onderzoek waren:

1. Welke nieuwe vormen van zorg en zorgrelaties ontstaan of worden bevorderd door
de ontwikkeling van telezorg en wat verandert er aan de bestaande zorg? Zijn deze
ontwikkelingen wenselijk vanuit het oogpunt van goede zorg?

2. Welke nieuwe verantwoordelijkheden en afhankelijkheden ontstaan, bij patiënten,
hun familieleden, hulpverleners en producenten, als deel van de verspreiding van tele-
zorg en hoe zijn deze normatief te begrijpen?

Over deze vragen hebben wij gepubliceerd in verschillende artikelen. We maakten
gebruik van literatuuronderzoek, observaties in de praktijk van de telezorg en inter-
views met belangrijke betrokkenen (hulpverleners, patiënten, managers, technici, lever-
anciers). Voor dit onderzoek bekeken we:

- verschillende praktijken waarin de Health Buddy gebruikt wordt vanuit de tweede
lijn (hartfalen, diabetes),

- verschillende praktijken waarin Philips Motiva gebruikt werd vanuit de tweede lijn
(hartfalen),

- verschillende beeld-geluidverbindingen in de thuiszorg (Koala, Telesens) (meerdere dia-
gnoses) en meer uitgebreid in een revalidatie kliniek: Behandelcentrum Heideheuvel
(astma en COPD).

Daarnaast bezochten we (inter) nationale congressen, demonstraties, zorg- & ICT pre-
sentaties en beurzen, bijeenkomsten over innovaties in de zorg van bv de NPCF. Smart
homes vielen buiten het kader van dit onderzoek.
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In het onderzoek vergeleken we verschillende vormen van telezorg, of preciezer: verschil-
lende zorgpraktijken waarin telezorg apparaten werden gebruikt. Het theoretisch kader
werd daarbij gevormd door gezondheidsethiek, gezondheidsrecht, en wetenschaps- en
techniekstudies. Naast de empirisch ethische studie is er een juridische deelstudie gedaan.29

Centrale vraag in deze deelstudie is of de huidige juridische kaders (o.a.WGBO, BIG, KWZ)
voldoende afgestemd zijn op de nieuwe zorgrelaties die telezorg met zich meebrengt.

Het project werd gefinancierd door het NWO programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur
en is eind 2005 van start gegaan voor drie jaar. Het onderzoek moet resultaten opleve-
ren die relevant zijn voor het landelijke gezondheidszorgbeleid, én voor gebruikers, ont-
werpers en ontwikkelaars van telezorg.

De onderzoekers

- Dr Jeannette Pols, filosoof en psycholoog, sectie Medische Ethiek, afdeling Huisarts-
geneeskunde, AMC Amsterdam.

- Dr Maartje Schermer, arts en ethicus, Medische Ethiek en Filosofie van de Genees-
kunde, ErasmusMC Rotterdam.

- Prof. dr Dick Willems, huisarts en filosoof, hoogleraar Medische Ethiek, afdeling
Huisarts-geneeskunde van het AMC.

Juridische deelstudie

Mr Dr Corrette Ploem, gezondheidsrecht, AMC.

De begeleidingscommissie van het onderzoek

- Ir Daan Dohmen, directeur Focus Cura, Zeist.

- Prof. dr Sjef Gevers, Gezondheidsrecht AMC.

- Prof. dr Arie Hasman, Medische Informatiekunde, AMC.

- Dr ir Medard Hilhorst, Medische ethiek, Erasmus Medisch Centrum.

- Drs Annemarie M. van Hout, beleidsadviseur Aveant, afd. Innovatie & Ontwikkeling,
Utrecht.

- Drs Ellen M.Maat, Hoofd programma ICT in de zorg, Ministerie VWS.

- Drs Jan Thie, Vilans, Utrecht/ Focus Cura, Zeist.

- Dhr Jelle van der Weijde, Philips Nederland B.V/Consumer Healthcare Solutions,
Eindhoven.
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Bijlage 2

De vier beloften in tabellen

Tabel 2. De eerste belofte: kwaliteitsverbetering door intensievere professionele zorg.

Waarden: - Stabiliteit patiënt, voorkomen crises (preventie).

Verantwoordelijkheid voor de zorg: - Professional.

Producent/ servicebedrijf: - Vaste klanten door langdurig monitoren.
- Zorgverleners moeten ‘mee’.

Patiënt: - Veiligheid.
- Gevaar voor medicalisering.
- Geen eigen verantwoordelijkheid.

Professional monitort zelf: - Veel extra werk.
- Band met ‘eigen patiënt’ blijft.
- Betere controle mogelijk.

Professionals als callcentrum monitort: - Minder werk.
- Verliest contact met patiënt.
- Moet wel administratief werk verrichten.
- Blijft verantwoordelijk.

Apparatenfunctie: - Monitoring.

Kosten: - Ingewikkeld door verschillende belangen.
- Vermoedelijk neemt totaal van zorgkosten af.

Praktijk: - Meest gezien.
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Tabel 3. De tweede belofte: meer zelfmanagement van de patiënt.

Waarden: - Eigen verantwoordelijkheid patiënt, zelfstan-
digheid, zelfzorg.

Verantwoordelijkheid voor de zorg: - Patiënt, professional op achtergrond.

Producent/servicebedrijf: - losse klanten.
- geen begeleiding.
- patiënt directer te benaderen.

Patiënt: - Geen medicalisering.
- Handelt alleen.
- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Professional: - Meer op de achtergrond.
- Coachende taak.
- Specifieke vragen.

Apparaten: - Zelf monitoring.

Kosten: - Besparing op professionele zorg?
- Eenmalige aanschaffen.

Praktijk: - Weinig gezien.

Tabel 4. De derde belofte: minder professionals zorgen voor meer patiënten.

Waarden: - Efficiëntie door minder professionals in te zet-
ten die voor meer patiënten zorgen.

Verantwoordelijkheid voor de zorg: - ?

Producent/ servicebedrijf: - ?

Patiënt: - Meerdere opties, zie belofte 2 & 4.

Professional: - ?

Apparaten: - ?

Kosten: - Mogelijk hoger, geld is hier niet het schaarse
goed.

Praktijk: - Zie belofte 2 & 4.
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Tabel 5. De vierde belofte: sociale redzaamheid.

Waarden: - Lotgenoten zorgen voor elkaar.
- (H)erkenning.
- Snelle communicatie op afstand.
- Laagdrempelige kennisverspreiding.

Verantwoordelijkheid voor de zorg: - Bij patiënten, familieleden en professionals.

Producent/ servicebedrijf: - Flexibele dienstverlening.

Patiënt: - Helpen en geholpen worden.
- Beroep op expertise.
- Accent op problemen in dagelijks leven.

Professional: - Ondersteunend, kaderscheppend, faciliteert
en springt bij.

- Blijft aanspreekbaar voor basale en complexe
zorg.

Apparaten: - Verschillend, vooral gericht op communicatie.
- Mogelijkheid van computergebruik.

Kosten: - Wie betaalt? WMO?.

Praktijk: - Aanwezig, maar minder benoemd in zorg en
efficiency context.
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Bijlage 3

Publicaties en nog ongepubliceerde artikelen van het onderzoeksproject waarnaar in het
essay wordt verwezen:

Schermer, M. (2007) ‘Gedraag je! Ethische aspecten van gedragsbeïnvloeding door nieuwe tech-
nologie in de gezondheidszorg’ preadvies voor de NVBE.

Schermer, M. (te verschijnen) Telecare: new ethical issues in self-management, compliance and
patients’ duties.

Ploem, M.C. (2008) (Thuis)zorg op afstand in juridisch perspectief. Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht. Jrg. 32 , p.312-327.

Pols, J. (te verschijnen) Wonderful webcams. About active gazes and invisible technologies.

Pols, J. (te verschijnen) Telecare: what patients care about. In: (Mol, A., Moser, I. & Pols, J. (eds) Care
in practice. Ontologies, norms, styles and frictions.

Pols, J. & Moser, I. (te verschijnen) Cold technologies versus warm care? On affective and social
relations with care technologies. Alter. European Journal of Disability research.

Pols, J. (te verschijnen) The heart of the matter: about good nursing in telecare.

NB. Deze artikelen zijn gebundeld te bestellen bij a.j.pols@amc.uva.nl tel.: 020-5667957.

Andere publicaties naar aanleiding van dit project:

Congresbundel van de interactieve conferentie die we in samenwerking met de universiteit van
Lancaster organiseerden (‘Telecare: Dialogue and Debate - the emergence of new technologies and
responsibilities for healthcare at home in Europe’, 20 - 21 September 2007.): -Mort, M, Milligan, C.,
Roberts C. & Moser, M. (editors) Ageing, technology and homecare. New actors, New responsibili-
ties. Paris: Presses d’École des Mines, Collection Sociales.

D. Willems en J. Pols (2007) Empirisch onderzoek in de gezondheidsethiek, in: Juttmann, R,
Mackenbach, J, Klazinga, N. & Plochg, T. (red) Nederlands Handboek Gezondheidszorgonderzoek.
Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

L. de Waart 'Therapie van achter je computer', Beter, verschijnt binnenkort. Interview met Maartje
Schermer.

A.J. Pols, Is telezorg moreel problematisch? Voor periodiek van de Nederlandse Vereniging voor Bio-
ethiek.
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