
 

 

 
 
 

“E- health. Waar liggen de grenzen en wat moet er nog 
ontwikkeld worden?” 

 
Nascholingsmiddag  

Vereniging Artsen Volksgezondheid 
19 januari 2022 

Locatie: NBC (als het weer mag) en online 
 
 
 
Programma: 
 
12:30 - 13:00 Inloop 
 
13:00 - 13:15  Opening en toelichting op het programma door Willem van Bork 
 
13:15 - 14:00  Payam Abrashami: Bespreking rapport Zorg Enablers 2021 
 
14:00 - 14:45  Dennis Japink: De grenzen van e-health binnen ons stelsel. 
 
14:45 - 15:00  Korte pauze 
 
15:00 - 15:45 LHV Spreker volgt: Wat verwacht de huisarts van e-health in de toekomst? 
 
15:45 - 16:30  NCPF Spreker volgt: Wat verwacht de client van e-health?  
 
16:00 - 16:50  Discussie aan de hand van de beide casus. 
 
16:50 - 17:00  Afsluiting door Willem van Bork 
 

Accreditatie 
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme 
maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor: 
- VAV-leden 
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen 
- Artsen uit de behandelend sector 



 

 

 
Voor VAV leden is deelname bij het lidmaatschap inbegrepen.  
Niet-leden betalen 50 euro per bijeenkomst. 
U kunt zich via de e-mail aanmelden bij: secretariaat@vavolksgezondheid.nl.  
Vermeld daarin duidelijk uw naam, BIG-nummer en adresgegevens. 
 
 
Achtergrondinformatie 
E- health lijkt de toekomst te worden. We zien echter ook een enorme vervuiling van de 
term e-health. Wanneer een face-to-face contact vervangen wordt door teams of zoom 
wordt er al gesproken over e-health. Is dat een ontwikkeling die we willen stimuleren of is 
het slechts het inwisselen van het ene communicatiemiddel door een ander, wat meer 
geavanceerd en daardoor mogelijk efficiëntere, manier van communiceren?   
 
Wanneer het vervangen van het medium geduid kan worden als e-health hoe zit het dan 
met monitoring op afstand? Is dat ook e-health? Valt de telefonische intake door een 
verloskundige dan ook onder e-health? Is dat dan ook modern of is het juist een verarming 
van de verloskundige zorg? Kun je psychotherapie geven via zoom en zo ja, hoe zit dat dan 
met EMDR? Is e-health een technische ontwikkeling of is het dat juist niet?  
Ook het ministerie worstelt met deze vragen en sinds 2017 worden de kennis en de 
initiatieven over de technische ontwikkelingen in de zorg, de ZorgEnablers, met het veld 
gedeeld (www.zorgenablers.nl).  
 
Ik citeer: Tech·no·lo·gie “wetenschap van het ambacht”, van Grieks τεχνολογια < τεχνη: 
“(individueel) vakmanschap” + λογος: “theorie, systematische kennis, betekenis”: 
systematische toepassing van natuurwetenschap of andere georganiseerde kennis voor 
praktische doeleinden. 
 
Valt e-health ook onder wat wij zien als ons ambacht of moeten we ons oor juist te luister 
leggen bij de gebruikers van e-health, onze cliënten en onze patienten? 
 
Het ministerie stimuleert de digitalisering van de zorg. 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/voordelen-e-health).  Zorgvragers 
krijgen daarmee meer inzicht in de eigen gezondheid en kunnen dit zelf delen met anderen. 
Artsen hebben minder administratieve lasten en kunnen de informatie ook makkelijker 
delen met collega's. Is dit e-health of is dit vergelijkbaar met het niet meer hoeven te 
gebruiken van carbonpapier als je een kopie wil hebben van je brief? 
 
In deze nascholing willen we de grenzen verkennen van e-health. Dat doen we door e-health 
te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Wat zegt de behandelaar? Wat vindt de 
gebruiker en wat vindt de verzekeraar? Aan de hand van virtuele en een reële casus nemen 
we u mee op een reis naar de toekomst zodat we kunnen afsluiten met een concreet beeld 
over e-health. 
 
 
 
 



 

 

Sprekers 
Willem van Bork, dagvoorzitter: arts Beleid en Advies en tot 2 september 2021 werkzaam als 
adviserend geneeskundige van Zorg en Zekerheid en het bijbehorende zorgkantoor. Zijn 
aandachtsgebied was de Wlz en de GGZ. Willem van Bork is lid van de Wesly en is ook lid van 
de werkgroep langdurige zorg van de VAV. 
 
Dennis Japink, arts, participeert in zorginnovatie.nl, een open platform waar iedereen ideeën 
kan delen en waar iedereen een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van ideeën van 
anderen. In het dagelijks leven is Dennis adviserend geneeskundige van Menzis met als 
aandachtsgebied  innovatie en ontwikkeling. Hij is tevens medeoprichter van het 
kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.  
 
Payam Abrishami, arts n.p., is sr. adviseur zorginnovatie van het Zorginstituut en werkzaam 
op de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale zaken. Hij ontwikkelt interactief 
onderzoek, strategische visie en beleid voor een verantwoorde introductie van medische 
hulpmiddelen en digitale oplossingen in het verzekerde pakket. 
 
Dhr/mw  XXXX  is huisarts en lid van de e-health commissie van de LHV.  (Naam volgt nog) 
 
Dhr/Mw XXXX spreekt namens de patientenfederatie en is werkzaam op de afdeling e-health 
van MIND. (Naam volgt nog) 
 
 
Leerdoelen 

• De adviserend arts heeft kennis van recente inzichten inzake e-health welke een 
basis vormen voor sociaal-geneeskundige advisering gericht op de ontwikkeling van 
e-health.  

• De adviserend arts heeft inzicht in de werking van e-health op meso-, micro- en 
macroniveau en kent de ethische grenzen die gesteld kunnen worden aan e-health. 

• De adviserend arts kan reflecteren op de eigen rol bij het aanbieden en contracteren 
van e-health en kan acties formuleren voor de eigen werkpraktijk wat verdere 
samenwerking bevordert vanuit het professioneel handelen.  

 
Competenties 
Samenwerking     20% 
Kennis en wetenschap    40% 
Communicatie     20% 
 
 
 
 

 


