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e-consult; toepassingen
(1) Free text consult

•vraag in eigen woorden voorleggen aan de zorgverlener
•beantwoording vraag door zorgverlener in eigen woorden

(2) Triage (digitale) consult
•vraag via een symptoom gedreven QA-systeem (triage) verkennen
•beantwoording vraag door QA-systeem

(3) Triage (e-mail) consult
•vraag via een QA-systeem(triage) voorleggen aan huisarts
•beantwoording vraag door huisarts

(4) Geïntegreerd eConsult
•• web-based ziektespecifieke programma’s voor controle, educatie en
communicatie (e-consult)
• diabetescoach



e-consult, interactieve zorg?
• “The more health information is personalized and

tailored to the individual, and the more it encourages
the receiver to act upon the advice, the more we are
moving form giving general health information towards
practicing medicine”

• G Eysenbach, J med Internet Res, 2000



Interactiviteit onderzocht

Effectief?
Efficient?



wat bereikt?
• Betrouwbare en veilige technologie
• Complementeert spreekuur consult, routine controle
• Bespaart tijd en geld (geïntegreerd in zorgspecifieke

web-based disease management programma’s)
− minder verwijzingen, minder ongeplande zorg, minder bed-

dagen..
• Doorbreekt sociaal isolement
• Verlaagt drempel voor taboeklachten
• Bevordert toegankelijkheid van zorg, maar creëert

ongelijkheid (Australië, USA)



e-consult, voor alledaagse non-urgente
problemen
Zorgvragen gebruikers (huisarts)
• Hoeveel paracetamol op een dag
• Snotneusklachten
• Heb–ik-het-goed-begrepen? / Vergeet-vragen
• Verwijzingen, second opinion

Motieven
• Niet convenience maar zorgcontrole
• Ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken onderscheiden

zich door strengere eisen te stellen aan systeem en service



e-Triage consult voor niet-urgente klachten
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e-consult, voor taboeklachten
Zorgvragen gebruikers (psycholoog, psychiater)
• Taboekwesties: “Je kunt je verschuilen, als het iets is waarvoor je je

schaamt is zo’n consult wel makkelijker” Ik vond het prettig om tegen
een behandelaar aan te typen”

Meeste gestelde vragen (advisering, diagnose):
• stemmingsstoornis
• angststoornissen
• relatieproblemen
• seksuele stoornis

Reconstructie vragen 13 stoornissen DSM-IV-TR
(656 consulten, UT/UMC,2007 )



e-consult, welke beperkingen?

• nog beperkt bewijs voor effect op welzijn en
gezondheid

• nog beperkte bereidheid voor zelfregie gezondheid
en welzijn
− grenzen aan eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid
− collectieve zorgafspraken nog weinig geëffectueerd

• nog beperkt gebruik; daardoor beperkt bewijs voor
lange termijn effecten

• nog beperkt geïntegreerd toegepast
• beperkte bereidheid om er voor te betalen



koudwatervrees



trage adopters veranderen in weigeraars

Gebrek aan dwang, positieve stimulans, vaardigheden

(1) Verschil in opvatting patiënt en huisarts
• kwaliteitswinst (patiënt) versus extra werklast (huisarts)

(2) Procedurele bezwaren en angst
• niet inpasbaar in HIS
• angst overspoeld te worden (werklast)

(3) Gebrek aan visie op e-consult
• Geen pro-actieve service benadering
• gebrek aan visie op reductie zorgkosten

(4) Onbekendheid met beveiligde systemen
(5) Online-training essentieel

• onderbenutting systeem
• intuïtief gebruik



oorzaak beperkingen
• aanbodgericht product (technologie-push)
• ontbreken van lange termijn visie
• onvoldoende kwaliteitsgarantie
• onvoldoende inzicht in psychosociale en

gedragseffecten van verplaatsing naar thuiszorg
(institutionalisering van dagelijks leven)

• beperkte infrastructuur voor zorg rondom patient
• onvoldoende bewijskracht



meer empathie voor gebruikers e-consult

eHealth developers must first evaluate users' needs,
then the products’ risks and benefits, then its
feasibility and then its acceptability to the users
(Gustafson,Wyatt; evaluation of ehealth systems and services, BMJ,2004)

• gebruikersgerichte aanpak
−welke verwachtingen zij hebben over zelfzorg,
autonomie, verantwoordelijkheden
−wat zij nodig hebben om gezondheid
−en welzijn te bevorderen
−welke behoefte aan technologie



e-consult; moet simpel en elegant zijn
• zelfzorg-service vooral medisch-juridisch

gedreven
− zelfzorgadviezen te rigide en te defensief waardoor

te weinig rendement
• verwijssysteem ipv beslissingsondsersteuning,

• onduidelijk beeld van gebruiker
− drop-outs door eenzijdige aandacht voor controle
− gemotiveerde gebruikers haken af omdat e-consult

te veel inzet vraagt voor te weinig rendement



drop-outs; monitoring frustreert..



e-consult diabetescoach; voor persoonlijk advies en
uiting van emoties

− patienten
− coaching bewegen, eten en glucose, (hoe-vragen)
− persoonlijk leefstijladvies (waar moet ik op letten)
− waardering voor hulpverleners
− emoties over zorgproces (verwondering, ongerustheid

testuitslagen, ergernis)
− verpleegkundigen

− extra service naast routinecontrole
− zorgcontrole
− stimuleren (schouderklopjes uitdelen)



e-consult diabetescoach; nog incidenteel
gebruikt

− Verpleegkundigen nemen het initiatief; actieve
benadering van patiënten

− Respons valt tegen; controlevragen aan patient
worden niet beantwoord; frustratie voor
verpleegkundige

− Patienten hebben geen duidelijk beeld van e-
consult
• wachten met gebruik tot eerstvolgende

spreekuur
• nog niet gewend om te e-mailen met de

zorgverlener



triage e-consult; voice of medicine en voice of
lifeworld

• patiënten spreken in termen van kwaliteit van leven
en medici in termen van ziekte

• Ik voel me niet lekker-probleem, moet
matchen met medische terminologie (A99,
P76, Z??; ICPC)

− geen eenduidige medische nomenclatuur (GALEN,
GRAIL, SNOMED)



e-consult/Plus; vraag afstemmen op
synoniemenlijst (gebaseerd op TAS/ICPC)



usability-testing e-consult/plus Beld, 2007

• zoek en klik-problemen leiden tot onzekerheid
• declaratieve en procedurele informatie ontbreekt,

wat leidt tot vastlopen en opnieuw beginnen
• verwoordingsproblemen door onduidelijke match met

synoniemenlijst; steeds maar weer nieuwe
klachtomschrijvingen benoemen en invoeren….

• reponsproblemen door onduidelijke of onvolledige
advisering wat tot frustraties leidt

• semantische aanpassing synoniemenlijst en dan test
2…



QA-systeem infectiepreventie Verhoeven, 2007



e-consult; gelukscoach

• conversatie en emotie
• emotionele en cognitieve coping
• lifestyle consult (ingebed in care, cure-

toepassingen)
• laagdrempelig, taboedoorbrekend
• population/community based

− chronische en/of meervoudige aandoeningen
• creëren van een vertrouwensband



Virtual coach: Laura
• Simuleert face-to-face contact
• Positieve invloed op welzijn en activiteit

− likeability, trust, respect, feelings it cared for them,
willingness to keep interacting after intervention

• Mogelijkheden voor zelfzorg en behandeling (S Kelders)
− Drempel verlagen voor behandeling/hulp taboeklachten
− Betrokkenheid bij behandeling vergroten
-
(Bickmore, T. (2003) "Relational Agents: Effecting Change through
Human-Computer Relationships" PhD Thesis, Media Arts & Sciences,
Massachusetts Institute of Technology)



• geïntegreerd in e-care package
• e-care package (lifestyle; educatie, entertaining, monitoring)
• betere samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg
• community gericht (regio-regie)
• Collectieve afspraken over extra service (telehomecare)

• Haagse huisartsen dwingen korting premie af in ruil voor extra
service

• simpel, elegant, communicatief en affectief
• Onderzoek UT in samenwerking met Eysenbach, NVEH, RIVM,

Medicinfo
• needs assessment, cognitive walkthrough, usability testing
• optimaliseren dialoog (QA-systemen; M Beld, F Verhoeven, N

Nijland)
• positieve stimulans (e-coach, S Kelders)

e-consult; biedt mogelijkheden..



Contact en informatie

•• J.vangemertJ.vangemert--pijnen@utwente.nlpijnen@utwente.nl
•• http://www.gw.utwente.nl/tpc/mw/gemerthttp://www.gw.utwente.nl/tpc/mw/gemert
•• http://www.gw.utwente.nl/tpc/mw/verhoevenhttp://www.gw.utwente.nl/tpc/mw/verhoeven
•• http://http://www.gw.utwente.nlwww.gw.utwente.nl//pcgrpcgr//nijlandnijland
•• www.diabetescoach.nlwww.diabetescoach.nl
•• http://www.gw.utwente.nl/pcgr/mw/keldershttp://www.gw.utwente.nl/pcgr/mw/kelders





Reasons for encounter: top-20 of ICPC-codes,
2005 (www.LINH.nl,2005)

Top 20 encounters primary care %
K86 Uncomplicated hypertension 4,70
A99 Other general/unspec diseases 3,27
T90 Diabetes mellitus 2,80
P06 Disturbances of sleep/insomnia 1,35
P76 Depressive disorder 1,26
U71 Cystitis/other urin infect NOS 1,25
T93 Lipid metabolism disorder 1,19
R96 Asthma 1,17
R05 Cough 1,13
S88 Contact dermatitis/other eczema 1,01
R74 URI (common cold) 0,90
W11 Family plan/oral contraceptive 0,88
R97 Hayfever/allergic rhinitis 0,85
L03 Low back complt excl radiation 0,81
S74 Dermatophytosis 0,78
R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 0,76
A97 No disease 0,75
R95 Emphysema/COPD 0,74
P01 Feeling anxious/nervous/tense 0,73
D12 Constipation 0,61
Other 44,28
Unknown 28,78
Total 100,00



Proces van benoemen klacht en ontvangen van advies

29% of29% of
startedstarted

coconsultssults
receivedreceived
adviceadvice



persoonlijke informatie via een symptoom
gedreven vraag-antwoord systeem;
variërend volgens sekse, leeftijd,
antwoorden op vragen



Reasons for encounter: top-20 of ICPC-codes,2005
(www.LINH.nl)

Reasons for encounter per 1000 patients per year, classified
according to ICPC-chapter and gender, 2005)

number of reasons for encounter
male female all

ICPC unknown 1817 2646 2232
A General & Unspecified 389 589 489
B Blood 35 73 54
D Digestive 308 462 385
F Eye 101 140 121
H Ear 168 181 174
K Circulatory 662 877 770
L Musculoskeletal 566 879 723
N Neurological 111 216 164
P Psychological 326 604 465
R Respiratory 566 726 646
S Skin 510 664 587
T Endocrine & Metabolic 371 444 407
U Urology 80 246 163
P Pregnancy & Family Planning 1 261 131
X Female Genital System 1 309 156
Y Male Genital System 117 1 59
Z Social Problems 33 63 48
total number of reasons for
encounter per 1000
patients 6163 9382 7774



“Advisering en verwijzing”

Psychiater-consult/advies (n=656)
• 53% advies en verwijzing
• 24% diagnose en verwijzing
• 74% geen wedervraag van patient
• Effectief? (oordeel zorgvrager i.o.) AANVULLEN






