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eHealth voor alle ouderen!

• Meer dan een morele wens
• Over de opgave, uitdagingen en beleid
• Regionaal en lokaal maatwerk 



Internetgebruik naar geslacht, leeftijd en SES



Ongezondere Leefstijl 
o Roken 2 keer zo vaak
o Hebben 3 keer zo vaak obesitas.

Vaker chronische)aandoeningen
o Hebben 5 keer zo vaak COPD
o Hebben 6 keer zo vaak diabetes
o Kampen 3 keer zo vaak met 

depressie



Gezondheidsverschillen

 6 jaar eerder dood.
 15 jaar in minder goede gezondheid.
 Vaker chronische aandoeningen.
 Vaker ziekenhuiszorg.
 Hogere zorgkosten.
 Slechtere uitkomst zorg.

Cijfers levensverwachting, CBS, 2017. Cijfers ziekenhuiszorg en 
zorgkosten, CBS, 2018.

Gezondheidsachterstanden 
bij mensen met laag onderwijs



Gezondheid en gezondheidsachterstanden –
ruimtelijke component



Digitale inclusie



eHealth biedt kansen, juist voor ...

• Persoonsgericht

• Responsief, interactief met directe feedback

• Functionaliteiten

• ‘Maakt preventie en zorg iets van jou’

• ‘Brengt preventie en zorg letterlijk dichtbij’ 





Ongezondere Leefstijl 
o Roken 2 keer zo vaak
o Hebben 3 keer zo vaak obesitas.

Vaker chronische)aandoeningen
o Hebben 5 keer zo vaak COPD
o Hebben 6 keer zo vaak diabetes
o Kampen 3 keer zo vaak met 

depressie



• Groeiend aantal mensen met chronische aandoeningen
• Vergrijzende bevolking
• Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
• Stijgende zorgkosten

• Vernieuwde missie Topsectorenbeleid – In 2040 leven alle NL-ers 5 jaar langer 
en gezondheidsverschillen met 30% afgenomen. Innovatie agenda!

• Initiatiefnota Veldman – Technologische kansen

Maatschappelijke opgaven



Ongezondere Leefstijl 
o Roken 2 keer zo vaak
o Hebben 3 keer zo vaak obesitas.

Vaker chronische)aandoeningen
o Hebben 5 keer zo vaak COPD
o Hebben 6 keer zo vaak diabetes
o Kampen 3 keer zo vaak met 

depressie



Pact voor de ouderenzorg



Slimmer organiseren 
Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Langer Thuis



• eHealth ambities VWS

• Brief Digitale Inclusie BZK, coalitie Digivaardig i/d Zorg en 
Alliantie Digitaal Samenleven

• ’Stimuleringsregeling eHealth Thuis’ en Kamerbrief Medische 
Technologie

• NZA houdt bekostiging eHealth tegen het licht (2019)

Het bredere beleidslandschap helpt



Ook het lokaal gezondheidsbeleid



eHealth voor iedereen: de uitgangspunten 

• Co-creatie – samen met de doelgroep

• Inclusief ontwerp – geschikt voor iedereen

• Blended care – online én face-to-face

‘Test eHealth met ons! Wij 
moeten het gaan gebruiken’ 

Vera Moet- Taalambassadeur





In 4 stappen naar eHealth4All



Regionalisering en de lokale context



Lokaal maatwerk



Samenwerken in lokale netwerken



Start De 
Stopcoach

Stadskanaal

Hulst

Roermond

Weststellingwerf

Goeree-Overflakkee









Samenwerken in lokale netwerken

Wat is grootste meerwaarde
van eHealth
voor toegankelijke preventie en 
zorg voor ouderen
in de gemeente?
ACTUEEL
Netwerkzorg kwetsbare ouderen in één op tien 
gemeenten mogelijk twijfelachtig


