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Twee typen e-mail
Recent onderzoek leert dat veel patiënten het
Internet niet alleen gebruiken als informatie-
bron, maar het medium graag zouden gebrui-
ken als communicatiemedium met hun arts2.
Ook artsen gebruiken e-mail in toenemende
mate, maar het wordt meer gezien als waarde-
vol communicatiemiddel in het contact met col-
lega’s. Artsen kunnen elkaar middels e-mail
consulteren zonder het ongemak van moeilijk
te bewerkstelligen en/of lange telefoongesprek-
ken (met lange en/of minder relevante klinische
details). Medische wetenschappers maken veel
gebruik van e-mail waardoor zij onafhankelijk
van plaats of tijd efficiënt kunnen
samenwerken3,4,5,6,7,8.
Tussen arts en patiënt zijn twee verschillende
typen e-mailcontact te onderscheiden. In het
geval van een bestaande zorgrelatie spreekt
met van type B (Bonafide relatie), wanneer er
geen sprake is van een preëxistente zorgrelatie
spreekt men van type A (Afwezige relatie). De
type A e-mail treft men dikwijls aan in discus-
sie- en chatgroepen, commerciële second opi-
nion diensten en ‘e-maildokter diensten’9,10,11.
Dit artikel gaat alleen in op het type e-mailcon-
tact binnen een bestaande zorgrelatie (type B).

Wanneer wel/niet?
Een toenemend aantal Nederlandse huisartsen
en ziekenhuizen maakt gebruik van websites.
Een minderheid daarvan biedt de mogelijkheid

De technische implementatie van het zorgverlener-zorgconsument e-mail verkeer in de communicatiesystemen van zorg-

instellingen en (huisarts)praktijken kent verschillende uitdagingen. Dit artikel biedt een overzicht van de diverse aspecten

van het gebruik van e-mail tussen zorgaanbieder en zorgconsument. Het geeft aanbevelingen tot richtlijnen voor instellin-

gen en individuele artsen die deze vorm van elektronische communicatie met patiënten willen inzetten. In afwachting van

nadere wetgeving en Nederlandse regelgeving voor het gebruik van e-mail in de arts-patiëntrelatie kunnen de hieronder

aangevoerde aanbevelingen en richtlijnen naar lokale omstandigheden en persoonlijke of institutionele wensen worden

aangepast. Onderstaand is gebaseerd op huidige inzichten, ervaringen, recente wetenschappelijke literatuur alsmede op

persoonlijke communicatie van de auteur met ervaringsdeskundigen en relevante organisaties in de Verenigde Staten.

Stand van zaken
Het huidige beleid in de Nederlandse gezond-
heidszorg is gericht op een meer vraaggestuur-
de zorg, waarin de keuzevrijheid van de zorg-
consument centraal staat. Een basis hiervoor is
een open, goede communicatie en informatie-
uitwisseling tussen arts en patiënt. Deze laatste
dient namelijk optimaal geïnformeerd te zijn om
met up-to-date informatie maximaal onder-
steund – samen met de arts - keuzen te
maken. Opvallend is het achterblijven van de
introductie van moderne informatie- en com-
municatiemiddelen die hierin een bijdrage kun-
nen leveren. 
Sinds de invoering van de telefoon heeft de
gezondheidszorg zich ver gehouden van het
gebruik van nieuwe elektronische communica-
tie, met name van e-mail. Dit staat in schril con-
trast met de exponentiële groei van e-mailge-
bruik in andere branches en in de
privé-omgeving. In Noord-Amerika speelt e-
mailcontact in toenemende mate een rol in het
arts-patiënt contact. Het merendeel van de lan-
den in de Europese Unie loopt hierin achter1,2.
E-mail is als tussenvorm van telefonisch en
schriftelijk contact doorgaans spontaner dan
het geschreven woord, maar kent het voordeel
van snelle verzending. Daarnaast is het te ver-
gelijken met telefonische communicatie, maar
kent het voordeel van de ‘asynchroniciteit’:
zender en ontvanger hoeven niet per sé op het-
zelfde moment ‘in contact’ te zijn.
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tot bijvoorbeeld het online maken/wijzigen van
afspraken of het aanvragen van herhalingsre-
cepten. Opvallend is dat het dikwijls de patiën-
ten zijn die om e-mailcontact met hun arts ver-
zoeken, bijvoorbeeld bij de begeleiding van
chronische ziekten. De toepassing van dergelijk
e-mailcontact tussen arts en patiënt is nog zeer
beperkt12,13. 

Gebruik van e-mail blijkt met name te verkiezen
boven conventionele 1-op-1 contacten in het
geval van:
- niet urgente vragen;
- self limiting klachten;
- onderwerpen van logistieke aard (bijvoor-

beeld: afspraak maken; herhaalrecepten;
praktijkinformatie; doorgeven van bepaalde
onderzoeksuitslagen en bijbehorende
adviezen);

- minder intensieve patiëntcontacten.
In sommige situaties is e-mail minder of in het
geheel niet de communicatievorm van eerste
keuze, met name bij:
- medische urgentie;
- communiceren van informatie met een

hoge mate van tijdsgevoeligheid;
- bepaalde vragen/klachten met persoonlijk

of emotioneel karakter;
- noodzaak tot (lichamelijk) onderzoek;
- minder eenvoudige klachten;
- verstrekken van uitvoerige medische infor-

matie/instructie14,15,16,17.

E-mail: toepassingen en oplossingen
Belangrijke ontwikkelingen in de gezondheids-
zorg zoals: 
- stijgende zorgconsumptie;
- groeiende werkbelasting;
- stijgende organisatiegraad;
- grotere mate van procedureel werken in

een complexe multidisciplinaire omgeving
met verschillende zorgverleners en grote
informatiebehoefte van patiënten doen de
vraag naar innovatieve oplossingen stijgen.
Gezien de problematiek rondom capaciteit
en financiering in de zorg, worden steeds
vaker oplossingen gezocht in informatie- en
communicatietechnologieën (ICT). Gebruik
van e-mail kent een aantal mogelijke toe-
passingen die doelmatigheid en kwaliteit
van het zorgproces kunnen bevorderen.
Hieronder wordt een viertal aandachtsge-
bieden nader besproken.

E-mail in plaats van telefoon
Door het asynchrone karakter (noodzaak dat
zender en ontvanger tegelijkertijd beschikbaar
zijn) is de telefoon in een aantal gevallen minder
doelmatig. De gebruiker (zowel zorgverlener als
patiënt) ondervindt dikwijls onnodig hinder door
bijvoorbeeld:
- in-gesprek-toon of in-de-wacht-stand;
- onderbreking van werkzaamheden;
- afwezigheid van de gebelde persoon;
- niet aanwezige of slecht functionerende

antwoordapparaten.
Naar schatting 40% van de dagelijkse 
telefonische werkbelasting van praktijkassisten-
tes in de eerste lijn betreffen telefooncontacten
over spreekuur-/visiteafspraken18. Daarnaast

zouden hier circa 20% van de door patiënten
telefonisch gestelde vragen ook per e-mail kun-
nen worden behandeld. Hoewel de auteur der-
gelijke gegevens voor de tweede lijn (met name
polikliniek) niet aantrof, is het te verwachten dat
hier vergelijkbare situaties bestaan waarbij de
inzet van e-mail de telefonische werkbelasting
kan verlichten, alsmede de informatievoorzie-
ning aan patiënten kan worden verbeterd (zie
onder). In de nazorg van patiënten na ontslag
uit het ziekenhuis blijkt een vraag naar 
informatie te bestaan die groter is dan het hui-
dige aanbod19. Bovendien sluit de op handen
zijnde nadere implementatie van de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) hierop aan.
E-mail kan ingezet worden om beter te voldoen
aan de WGBO-verplichtingen bij een stijgende
informatiebehoefte van patiënten. Een efficiën-
tere communicatie leidt tot een transparantere,
kwalitatief betere informatievoorziening aan
patiënten en betere zorgverlening. Een beter
geïnformeerde patiënt kent bovendien een
hogere mate van zelfredzaamheid. De nood-
zaak tot verbetering van de informatievoorzie-
ning blijkt onder meer uit de zorgwekkende
resultaten uit recentelijk onderzoek naar thera-
pietrouw bij (chronisch) gebruik van genees-
middelen en onvrede over de huidige informa-
tievoorziening aan patiënten19,21.

Redesign van het consult
In Nederland worden werkprocessen in de zorg
in toenemende mate op een meer bedrijfsmati-
ge wijze benaderd. Hierdoor blijkt steeds vaker
dat door het beter afstemmen van zorgvraag
en -aanbod ruimte gecreëerd kan worden in de
wachtlijstproblematiek. Het gericht inzetten van
nieuwe consultvormen, bijvoorbeeld door 
middel van Internet en e-mail, zou daarbij een
doelmatiger gebruik kunnen betekenen van
medische capaciteit22. 
Het blijkt dat de werkbelasting van e-mail een
gemiddelde lees– en responstijd betekent van
circa 4 minuten per e-mail. Dit is aanzienlijk
minder dan een gemiddeld (telefonische) con-
sult23. Uit bovenstaande lijkt e-mail zich te lenen 
als instrument in het proces redesign van het
medisch consult. Dit geldt met name voor
zorgcontacten of onderdelen daarvan met een
overwegend logistiek of informatief karakter24,17.
E-mail kan daarbij gezien worden als facilite-
rend of aanvullend instrument van het consult.
Dit geldt bijvoorbeeld bij het informeren of inst-
rueren van patiënten (zie eerder). In Nederland
wordt momenteel met succes ervaring opge-
daan met het ‘internetverwijsbriefje’24. Hierbij
geeft of e-mailt de arts aan het einde van het
(telefonisch) consult de patiënt een code. 
Deze code correspondeert met voor het con-
sult relevante en gecertificeerde (up-to-date en
evidence based) informatie over diagnose, 
zelfzorgadviezen, medicatie en/of onderzoek.
Deze eenvoudige maar innovatieve toepassing
van ICT stelt de zorgverlener in staat om
patiënt onder meer in de huisartsenpraktijk en
polikliniek optimaal te informeren. Van de extra
consulttijd die hierdoor beschikbaar komt
wordt dankbaar gebruikt gemaakt in een beter 
persoonlijk contact met de patiënt.
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Continuïteit en toegankelijkheid zorg
In situaties waarbij 1-op-1 contact tussen arts
en patiënt moeilijk te realiseren is (bijvoorbeeld
door invaliditeit, bedlegerigheid, afstand), kan
e-mailcommunicatie in een aantal gevallen bij-
dragen tot het waarborgen van de continuïteit
van zorg. Wanneer hierbij sprake is van monito-
ring van patiënten (bijvoorbeeld in de thuissitu-
atie) spreekt men tegenwoordig van ‘telemedi-
cine’2. In de extramurale setting komen
patiënten dikwijls in aanraking met meerdere
zorgprofessionals. In de tweede lijn is de situ-
atie vergelijkbaar wanneer patiënten behandeld
worden binnen multidisciplinaire teams.
Daarnaast komt het niet zelden voor dat zij
door meerdere behandelaars vanuit dezelfde
discipline worden behandeld. De inzet van e-
mailcommunicatie kan bijdragen aan de bor-
ging van continuïteit in de communicatie tussen
arts en diens hoofdbehandelaar(s)25. Dit draagt
onherroepelijk bij aan een betere zorgbeleving,
eenduidigheid in informatieverstrekking door
verschillende zorgverleners, monitoring van de
patiënt en derhalve aan de over all kwaliteit van
zorg. Een vergelijkbare toepassing van e-mail
biedt zich aan wanneer sprake is van relatief
frequente zorgcontacten. Met name bij een
aantal veelvoorkomende chronische aandoe-
ningen, wordt de inzet van e-mail gezien als
doeltreffend en in gebruik als een wenselijk
communicatiemiddel1,16,26,27.

Beperking schadelast voor 
verzekeraars
Een succesvol gebruik van e-mail kan op 
verschillende manieren een reducerende
invloed geven op de schadelast van de zorg:
- reductie consultduur en efficiëntere 

consultvoering;
- minder ‘telefoontijd’ assistenten

p o l i k l i n i e k e n/huisartspraktijk;
- reductie overbodige 1-op-1 poliklinische

(controle) consulten en dientengevolge
- verminderde kosten ziekenvervoer;
- betere informatieoverdracht aan patiënten

resulteert in effectievere (zelf)zorg met als
gevolg een hogere patient compliance,
waaronder 

- betere therapietrouw (veiliger en doelmatiger
geneesmiddelgebruik)21;

- ‘telemedicine’: verkorting opnameduur door
thuismonitoring en efficiëntere organisatie
van thuis- en mantelzorg.

Sinds kort komt de koppeling tussen zorg en
sociale zekerheid steeds duidelijker naar voren.
Bovengenoemde voordelen van e-mailgebruik
kunnen door verkorting van wachtlijsten resul-
teren in een vermindering van arbeidsonge-
schiktheid binnen de beroepsbevolking.
Bovendien blijkt uit diverse internationale prak-
tijkstudies (waaronder in Nederland) dat thera-
pievormen die gebruik maken van e-mail effec-
tief zijn in begeleiding en behandeling van
mensen met psychische klachten, een veel-
voorkomende oorzaak van langdurig werkver-
zuim en arbeidsongeschiktheid28.

Voorwaarden van e-mail gebruik
Gezien het vluchtige karakter van e-mail

bestaan er verschillen tussen papieren en elek-
tronische administratie en communicatie. Uit
ervaring blijkt dat bij het gebruik van e-mail bin-
nen het zorgcontact in ieder geval sprake dient
te zijn van tevoren vastgestelde werkafspraken
en routine15,29. Hieronder worden praktische
aandachtpunten nader uiteengezet.

1 Bewaartermijn
Voor het opslaan van e-mailcorresponden-
tie gelden in principe dezelfde bewaarter-
mijnen als voor het medisch dossier (10
jaar)30.

2 Encryptie en toegang
De zorgverlener en zorginstelling dragen
zorg voor een optimale beveiliging van de
e-mailcommunicatie:

- door middel van versleuteling van
berichten;

- toegangscontrole tot e-mail accounts
(bijvoorbeeld door middel van een
wachtwoord)1,31:

3 Frequently Asked Questions
Een aanzienlijk deel van e-mailcontact met
patiënten betreft het beantwoorden van
vaker gestelde en relatief eenvoudig te
beantwoorden vragen en het verstrekken
van veelgebruikte patiënteninformatie. Het
verdient aanbeveling om daartoe een elek-
tronische database met standaard informa-
tie/antwoorden op te stellen. Een dergelijke
database is specifiek voor de instelling-
/praktijk en kent een voor de zorgverlener(s)
gemakkelijke zoekstructuur, bij voorkeur op
basis van diagnose-, behandel- of genees-
middelcoderingen (bijvoorbeeld: ICD; ICPC;
Snomed). De patiënteninformatie uit de
database kan in de antwoord-e-mail wor-
den verzonden. Dergelijke informatie is dik-
wijls reeds in de zorginstellingen aanwezig
(o.a. als folders), in beperkte mate elektro-
nisch (bijvoorbeeld via de internetsite), maar
kan relatief eenvoudig worden verwerkt in
een dergelijke database.

4 Informatie en training
Het gebruik van e-mail vereist naast oefe-
ning en routine een goede technische toe-
gang voor artsen en medewerkers. Dit is
een voorwaarde voor een succesvolle initië-
le implementatie en duurzaam gebruik
ervan. Ook is het van belang om patiënten
adequaat te informeren over de mogelijk-
heid van e-mail. Een succesvolle implemen-
tatie vergt derhalve een degelijke voorberei-
ding van het interne en externe
communicatieproces. Dit gaat niet zelden
gepaard met een initiële stroeve acceptatie
(o.a. bij zorgverleners) en langdurige intro-
ductieperiode (o.a. bekendheid bij patiën-
ten). Het verdient aanbeveling om hiermee
al vóór de implementatie van e-mail gebruik
rekening te houden.

5 E-mailafhandeling en 
taakherschikking
De behandeling van e-mail in de zorgprak-
tijk bestaat voor de zorgverlener uit mini-



Referenties

1 Sarkar IN, Starren J. Desiderata for person-

al electronic communication in clinical sys-

tems. J Am Med Assoc. 2002;9:209-216.

2 Patiënt en Internet. Raad voor de

Volksgezondheid en Zorg/Flycatcher

(2000). www.rvz.net (bezocht op 17 maart

2003).

3 Branger PJ, Duisterhout JS.

Communication in health care.

Methods Inf Med. 1995 Jun;34(3):244-52.

4 Costello R, Shaw A, Cheetham R, Moots

RJ. The use of electronic mail in biomedical

communication. J Am Med Inform Assoc.

2000 Jan-Feb;7(1):103-5.

5 Bergus GR, Sinift SD, Randall CS,

Rosenthal DM. Use of an E-mail curbside

consultation service by family physicians. J

Fam Pract. 1998 Nov;47(5):357-60.

6 Anderson JG, Rainey MR, Eysenbach G.

The impact of CyberHealthcare on the phy-

sician-patient relationship. J Med Syst.

2003 Feb;27(1):67-84.

7 Sands DZ. Electronic patient-centered

communication: managing risks, managing

opportunities, managing care. Am J Manag

Care 1999, www.ajmc.com/sands_edito-

rial.html (bezocht op 17 maart 2003).

8 Scherger JE. E-mail-enhanced relations-

hips: getting back to basic. Hippoctates

1999.

www.hippocrates.com/archive/November1

999/11departments/11editorial.html

(bezocht op: 17 maart 2003).

9 Eysenbach G. Towards ethical guidelines

for dealing with unsolicited patient emails

and giving teleadvice in the absence of a

pre-existing patient-physician relationship

systematic review and expert survey. J

Med Internet Res. 2000 Jan-Mar;2(1):E1.

10 Hoeks G, Direcks A, Gils van D. E-maildok-

ter en e-mailconsult. Standpunt pers no.

24.2/2002/037. Nederlandse Patiënten en

Consumenten Federatie 2002. 

11 Mol R. Het e-mail consult. www.emaildok-

ter.nl (bezocht op 17 maart 2003).

12 Bosch FH, Geers AB. Het digitale consult.

Medisch Contact. 2002 Mrt 57(10):372-3.

13 Consumentenbond. Huisarts laat 2-mail

nog ongebruikt. Gezond nieuwsbrief.

September 2002;34.

14 Couchman GR, Forjuoh SN, Rascoe TG.

E-mail communications in family practice:

what do patients expect. J Fam Pract.

2001;50:414-418.

15 Liederman EM, Morefield CS. Web

Messaging: A New Tool for Patient-

Physician Communication. J. Am. Med.

Inform. Assoc. 2003 10: p. 260-270.

16 Gustafson DH, Hawkins RP, Boberg EW,

McTavish F, Owens B, Wise M, Berhe H,

Pingree S. CHESS: 10 years of research

and development in consumer health infor-

112 JUNI 2003
72

maal twee- tot driemaal per dag de ingeko-
men e-mail (laten) lezen en sorteren op pri-
oriteit van urgentie. Hierna volgt routing
naar de verantwoordelijke arts of medewer-
ker voor verdere afhandeling (indien dit niet
automatisch geschiedt). Onderzoek wijst uit
dat het merendeel van de patiënten ver-
wacht om binnen gemiddeld 48 uur een
reactie op hun mail te krijgen14.
Het is een interessante vraag wie de prakti-
sche verantwoordelijkheid kan krijgen voor
beantwoording van e-mail. Daarbij spreekt
het voor zich dat de eindverantwoordelijk-
heid aangaande medisch inhoudelijke e-
mailcommunicatie bij de arts blijft. In het
kader van de huidige discussie over taak-
herschikking in de zorg is het niet geheel
ondenkbaar dat verpleegkundigen en prak-
tijkassistenten het e-mailcontact met
patiënten voor een belangrijk deel op zich
kunnen nemen32.

6 webtechnologieën
Bij het toepassen van e-mail verdient het de
voorkeur om webtechnologie toe te pas-
sen. Dit creëert de mogelijkheid om e-mails
van patiënten naar zorgverleners (en vice
versa) optimaal te structureren. Hierbij
selecteren patiënten op de website van
praktijk/instelling zelf uit een eindige lijst van
keuzemogelijkheden voor het gewenste
type e-mail dat zij willen versturen.
Bovendien is hierdoor een optimale geauto-
matiseerde routing van e-mail mogelijk (zie
eerder). Daarbij wordt automatisch bepaald
welke typen e-mail naar welke arts/assis-
tente/verpleegkundige worden gestuurd.
De toepassing van gestructureerde invulvel-
den die op webtechnologie gebaseerde e-
mailcommunicatie biedt, beperkt bovendien
de kans op (te) lange e-mails van patiënten.

Richtlijnen
Invoering van een nieuwe communicatievorm in
de zorg vraagt om een herijking van relevante
richtlijnen12,33,34. Zowel patiënten als zorgverle-
ners verwachten voor het veilig gebruik van e-
mail dat er richtlijnen worden opgesteld. In de
USA was het de jonge generatie artsen (Young
Physicians Section, American Medical
Association) die het opstellen van nationale
richtlijnen initieerde35,36,37. In de USA zijn richtlij-
nen voor elektronische communicatie tussen
arts en patiënt in een vergevorderd ontwikkel-
stadium17,38. Het mag verwacht worden dat het
opstellen van dergelijke richtlijnen in samen-
hang zal geschieden met de ontwikkelingen
rondom het elektronisch patiënten dossier
(EPD)29. Koppeling van elektronische communi-
catie en EPD kan een voorwaarde blijken te zijn
om de potentie van beiden te
verwezenlijken10,12. Om e-mail als een veilig
communicatie-instrument toe te passen is ook
in Nederland meer duidelijkheid nodig. Daartoe
dienen nationale richtlijnen te komen, onder
meer voor de benodigde technische infrastruc-
tuur. Een belangrijke rol voor het ontwikkelen
van communicatiestandaarden kan weggelegd
zijn voor het Nationaal Informatie- en
CommunicatieTechnologie Instituut in de Zorg

(NICTIZ)39. Momenteel (begin 2003) blijkt Nictiz
het opstellen van dergelijke richtlijnen niet op
korte termijn als doelstelling te hebben. Naast
meer technisch georiënteerde richtlijnen zal ook
aandacht dienen te worden geschonken aan
informatie en training van zorgprofessionals in
het dagelijkse gebruik van e-mail in het contact
met patiënten (zie eerder)40. Daarnaast zal ook
voor de zorgconsument duidelijk dienen te wor-
den gemaakt binnen welke grenzen van toe-
pasbaarheid e-mailcommunicatie in de zorg
zich beweegt en welke (gedrags)regels gelden
voor patiënten wanneer hiervan gebruik wordt
gemaakt.

Digitale tweedeling en 
internetpenetratie
Vanuit de medische ethiek kan de vraag wor-
den overwogen of het Internet - en dus e-mail-
communicatie - wel voor alle zorgconsumenten
toegankelijk is. Omdat onder meer de meeste
openbare bibliotheken en een toenemend aan-
tal ziekenhuizen internettoegang verschaffen
aan bezoekers, is het de vraag of er een ver-
ontrustende ‘digitale tweedeling van de zorg’
zal ontstaan16,41. De mogelijkheden voor het
gebruik van e-mail voor analfabeten en minder
validen (o.a. blinden en slechtzienden) verdie-
nen in dit perspectief extra aandacht. Vanuit
een doelgroep benadering blijken steeds meer
senioren online. Deze patiëntengroep kenmerkt
zich door een groeiend relatief bevolkingper-
centage (vergrijzing) met een fors stijgende
groeiende zorgconsumptie. Voor hen biedt e-
mail een mogelijkheid tot sneller zorgcontact,
hetgeen kan resulteren in een kortere patient
delay. Bovendien wordt de nieuwe communi-
catievorm beschreven als stimulus voor oude-
ren in een sociaal isolement42.

Een belangrijke groep internetgebruikers zijn
ouders met kinderen en nagenoeg 100% komt
in contact met zorgprofessionals binnen con-
sultatiebureaus en jeugdzorg. Deze in het
arbeidsproces dikwijls actieve groep ziet e-mail
als een goed alternatief voor inefficiënt artsbe-
zoek43.

Acceptatie 
Een nadeel voor de komst van elektronische
communicatie is de matige acceptatie onder
een aantal zorgverleners: veel artsen blijken in
eerste instantie bevooroordeeld. Naast de
onjuiste aanname dat e-mail de werkdruk zou
vergroten (zie eerder), zouden patiënten
onoverkomelijke risico’s zien in de bescherming
van hun gegevens. Uit onderzoek blijkt echter
dat het ontbreken van 100% betrouwbare pri-
vacybeveiliging van e-mailprogramma’s patiën-
ten er niet van weerhoudt om hiermee per-
soonlijke informatie te communiceren met hun
arts12,23,33,40. Onderzoek wijst verder uit dat
patiënten zich vrijer uiten middels een met de
computer ondersteund contact dan tijdens een
1-op-1 contact23,44. Waarborging van privacy en
aantoonbare positieve effect op (de duur van)
werkprocessen in de zorg lijken een kritische
succesfactor voor een brede acceptatie en der-
halve van succesvolle introductie van e-mail als
nieuwe communicatievorm. 
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Nader onderzoek
Blijft kwaliteit van de arts-patiënt relatie met het
toenemende gebruik van elektronische com-
municatie gewaarborgd? Welke technische,
professionele en socio-economische invloeden
spelen hier een rol van betekenis45? In welke
mate is het toepassen van e-mail in de zorgre-
latie afhankelijk van de (in Nederland ernstig
stagnerende) ontwikkelingen rondom het EPD?
Binnen de internationale medische gemeen-
schap groeit een positieve houding jegens het
gebruik van e-mail46. En ook de eerste
Nederlandse ervaringen blijken positief 11,12,47.
Voor een brede implementatie in ons land van
start kan gaan, zal meer onderzoek verricht
dienen te worden naar:
- effect op doelmatigheid van zorgprocessen;
- medisch-juridische aspecten;
- beveiliging en toegang;
- tarifering e-mailcommunicatie;
- implementatie (incentive artsen; 

gedragsregels en naleving);
- taakverdeling (rol arts,

verpleegkundige/assistenten)48.
Dergelijk onderzoek zal zich niet alleen richten
op het gehele spectrum van de gezondheidszorg,
maar ook op:
a lokale en regionale specificaties (instellingen;

huisartspraktijken; poliklinieken; 
transmurale zorg);

b medisch inhoudelijke karakteristieken 
(specialismen);

c individuele mogelijkheden en wensen
(patiënt en zorgverlener).

Conclusie
E-mail is niet alleen een moderne communica-
tievorm, maar een veelzijdige wijze van com-
municatie en documentatie. Daarnaast kent het
gebruik van e-mail een niet mis te verstane
impact op de zorg en de arts-patiëntrelatie:
vanuit sociologisch, juridisch, ethisch, medisch
en economisch perspectief34. Onder bepaalde
voorwaarden kan e-mail van toegevoegde
waarde zijn op toegang, kwaliteit en doelmatig-
heid van het zorgproces, het werk van zorgver-
leners, de rol van patiënten en de arts-patiënt-
relatie. Een juiste inzet van e-mail ondersteunt
specifieke handelingen en contacten binnen het
zorgproces. Dit kan resulteren in betere kwali-
teit van zorg, besparingen en doelmatigheid-
winst van de huidige gezondheidszorg.
Bovendien komen een effectiever zorgcontact
en betere informatieoverdracht ten goede aan
de eindgebruikers: de zorgprofessional en
diens patiënt15
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