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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie welke het resultaat is van het onderzoek naar de mogelijkheden en de 

barrières bij de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen gezien 

vanuit het gebruikersperspectief. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Zorg Innovatie 
Forum. Deze scriptie is geschreven ter afronding van mijn Master Health Sciences - Management 

Track aan de Universiteit Twente. 

 

In dit voorwoord wil ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal mensen te 

bedanken. Hulp van vele mensen hebben het mogelijk gemaakt deze scriptie af te ronden. Een aantal 

personen wil ik bij deze in het bijzonder bedanken. Het Zorg Innovatie Forum (Mirjam, Karin, Sander 

en Nanuschka) ben ik dankbaar voor de fijne werkplek, de zeer gezellige en leerzame tijd en de 

begeleiding die ik ontvangen heb gedurende de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast wil ik, 

mevrouw Hummel en mevrouw van Gemert-Pijnen, mijn begeleiders van de Universiteit Twente,  

bedanken voor het kritisch lezen van mijn stukken en het geven van feedback. Ook wil ik bij deze alle 
respondenten bedanken die tijd hebben vrijgemaakt om mee te werken aan een interview. Zonder 

deze personen was het niet mogelijk geweest het onderzoek uit te voeren en af te ronden. Tot slot 

wil ik mijn ouders, familie en vrienden bedanken voor alle steun en hulp. 

 

Aafke Scharft 
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H1. Achtergrond en probleemstelling  

 

1.1 Problematiek in de zorg  
De Nederlandse bevolking is langzaam aan het vergrijzen. Op 1 januari 2007 was 14% van de 

Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar, 25% hiervan was ouder dan 80 jaar (RIVM, 2009). De 

schatting is dat in 2050 24% van de bevolking ouder is dan 65 jaar en 38% van de mensen ouder dan 

80 jaar is (RIVM, 2009). Door de vergrijzing zal ook het aantal chronisch zieken toenemen, omdat 

chronische ziekten met name op latere leeftijd voorkomen. De gevolgen van de vergrijzing op de 

gezondheidszorg zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de zorgvraag het zorgaanbod in de 

toekomst zal overstijgen en de druk op de zorg toe zal nemen (Blokstra et al., 2007; SCP, 2004). 

Aangezien chronisch zieke patiënten veel zorg nodig hebben, zal de stijgende zorgvraag gepaard gaan 
met stijgende zorgkosten. Daarnaast verwacht men in de toekomst een tekort aan beschikbare 

arbeidskrachten, waaronder met name een tekort aan huisartsen (SCP, 2004). Er ontstaat een 

personeelstekort en zorg wordt in de toekomst mogelijk onbetaalbaar.  

 

1.2 Problematiek in Oost-Groningen 
In Oost-Groningen is de vergrijzing harder merkbaar dan in de rest van Nederland. De vergrijzingpiek 

wordt in dit gebied verwacht rond 2020, terwijl deze piek in de rest van Nederland pas in 2025 
verwacht wordt (Kalverboer & Rietkerk, 2009). Een aantal oorzaken liggen hieraan ten grondslag. 

Oost-Groningen heeft te kampen met een lager welzijnsniveau en een lagere economische, 

gezondheids- en onderwijssituatie in vergelijking met de rest van Nederland (Kalverboer & Rietkerk, 

2009). Naast de sterke toename van de vergrijzing, vormen het hoge aantal chronisch zieken en 

comorbiditeit in Oost-Groningen een belangrijke oorzaak voor de stijgende zorgvraag 

(Rijksuniversiteit Groningen, 2008). Verder  blijkt uit een rapport genaamd ‘Zorg voor de Toekomst’ 

dat de leefstijl van mensen in Oost-Groningen ongunstiger is dan de leefstijl van mensen in de rest 

van Nederland (Kalverboer & Rietkerk, 2009). Hierdoor wordt de stijging van de zorgvraag, en de 

daarmee gepaard gaande stijging van de zorgkosten, in dit gebied verder versterkt. Een bijkomstig 

probleem is dat er relatief weinig specialisten beschikbaar zijn. Daarnaast is Oost-Groningen een 
relatief groot en dunbevolkt gebied. Hierdoor is het lastig traditionele directe zorg adequaat en 

kosteneffectief te leveren aan de patiënt.  

 

1.3 Zorg op Afstand 
Om een oplossing te vinden voor de problematiek in Oost-Groningen is, in maart 2008, in opdracht 

van het ministerie van VWS een taskforce opgezet bestaande uit verschillende partijen in de 
zorgsector, waaronder het Zorg Innovatie Forum (ZIF). Het doel is om in de toekomst ‘nieuwe zorg’ te 

verlenen waarbinnen een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de zorgsector, de gemeente, het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hierbij is het zeer belangrijk dat de zorgvraag en zorgbehoefte 

van de cliënt en de zorgprofessional een centrale plaatst innemen. Door middel van een integrale 

samenwerking tussen de verschillende partijen is een showcase ontwikkeld, genaamd ‘Zorg voor de 

Toekomst Oost-Groningen’, om de problematiek in Oost-Groningen aan te pakken. Eén van de 

onderdelen van de showcase ‘Zorg voor de toekomst Oost-Groningen’ is het aanbieden van Zorg op 

Afstand (ZoA) door middel van informatie en communicatie technologie (ICT). Deze innovatie staat 

centraal in dit onderzoek. Door de toepassing van ZoA door middel van ICT moet zorg beschikbaar, 

bereikbaar en kwalitatief hoogstaand blijven in Oost-Groningen. Een ander belangrijk doel is het 
vergroten van de ‘empowerment’ van zorgvragers. De verwachting is dat het gebruik van ICT leidt tot 

een daling van kosten, terwijl de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast kan ICT een 

antwoord zijn op de toenemende zorgvraag en de daling van het beschikbare personeel in de zorg 

(Jennett et al., 2003). 
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In de literatuur is geen eenduidige definitie te vinden voor het begrip ZoA. Begrippen als ZoA, 

telecare, telemedicine, telemonitoring et cetera worden veelvuldig door elkaar gebruikt en zijn zeer 

dynamisch. Tabel 1.1 geeft een overzicht van een aantal verschillende willekeurige definities van ZoA. 

 
Tabel 1.1 

Definities van Zorg op Afstand 

Chau & Hu (2002) ‘The use of IT to support healthcare services and activities via electronic transmission of 

information or expertise among geographically dispersed parties, including physicians and 

patients, in order to improve service effectiveness and resource allocation/ utilization 

efficiency’. 

Güler & Übeyli (2002) ‘Telemedicine includes diagnosis, treatment, monitoring, and education of patients by using 

systems that allow ready access to expert advice and patient information no matter where 

the patient or relevant information is located’.  

Wootton (1999) ‘Telecare is het ondersteunen van het zorgproces door middel van telecommunicatie en 

informatie technologie, met name in de zorg voor chronisch zieken’.  

Horton (2008) ‘Electronical systems and/or devices used to support social care’. 

Actiz (2007) ‘Zorg waarbij de zorgverlener niet fysiek aanwezig is. De zorg wordt geleverd op afstand via 

het gebruik van informatie en communicatie technologie’.  

Kruijff & Hoevenaars 

(1999) (zoals 

beschreven in 

Vlaskamp (2001)) 

‘Telemonitoring heeft betrekking op het bewaken en op afstand meten van de 

gezondheidsituatie van de patiënt in het kader van de preventie, de diagnostiek en/of nazorg 

door middel van registratie, transport, opslag en analyse van de gegevens buiten de fysieke 

aanwezigheid van de (zorg)verlener(s) om, door op een geavanceerde wijze gebruik te 

maken van medische technologie en ICT’.   

Barlow et. al. (2006) Telecare wordt gedefinieerd als een set van services die zorg direct tot de eindgebruiker 

brengt. In tegenstelling tot andere gevonden definities van telemedicine en telecare 

onderscheiden Barlow et al. (2006) drie bundels van telecare, namelijk: 

• ‘Safety and security monitoring’: uitschakelen van bepaalde apparatuur in huis, 

zoals het gas en de kraan, op afstand et cetera. 

• ‘Personal monitoring’: monitoren van symptomen, monitoren van gewicht & 

temperatuur, valdetectie et cetera.   

• ‘Information and communication’: informatie verstrekking via telecare applicaties, 

verkrijgen van advies et cetera. 

 
Zoals naar voren komt in tabel 1.1 is ZoA een breed interpretabel begrip. Zowel specifieke 

beschrijvingen, zoals de definitie van Kruijff en Hoevenaars (1999), als algemene beschrijvingen, zoals 

de definitie van Actiz (2007), worden gehanteerd. In dit onderzoek wordt gekozen voor een meer 

algemene beschrijving, omdat het onderzoek zich focust op ZoA technologieën om mensen op 

afstand te monitoren en te begeleiden in het algemeen. Het betreft geen specifieke technologie, 

waarop de definitie afgestemd kan worden. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor de volgende 

definitie van ZoA in dit onderzoek: 

 

‘ZoA is het op afstand monitoren en begeleiden van chronische zieke patiënten, buiten de fysieke 

aanwezigheid van de zorgverleners om, door middel van informatie en communicatie technologie.’ 

 
De bedoeling is dat ZoA gedurende de komende 3 jaar in Oost-Groningen bij de volgende 

(chronische) aandoeningen toegepast wordt: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), 

chronisch hartfalen (CHF), diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, oncologische aandoeningen, 

dementie en bij mensen met een depressie.  

 

1.4 Focus: COPD 
Dit onderzoek richt zich specifiek op de toepassing van ZoA bij de progressieve chronische 

longaandoening COPD. COPD is een verzamelnaam voor verschillende longaandoeningen zoals 
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chronische bronchitis en longemfyseem (Astmafond, 2009). De aandoening is een progressieve 

ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte niet genezen kan worden en steeds verder verergert. Bij COPD 

zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking. Bij een ernstige vorm van COPD zijn de 

luchtwegen beschadigd. Roken is één van de belangrijkste oorzaken van COPD bij ouderen 

(Astmafonds, 2009a).  

 

Het ophoesten van slijm en kortademigheid zijn de twee belangrijkste klachten wanneer er sprake is 

van COPD. In het begin ontstaan de klachten alleen bij zware lichamelijke inspanningen, maar 

wanneer de ziekte zich in een verder gevorderd stadium bevindt treden de klachten ook op bij zeer 
lichte inspanningen zoals traplopen of wandelen (Astmafonds, 2009b). COPD komt voor in 

verschillende gradaties. Een veelgebruikte indeling is de indeling volgens de GOLD index. Deze 

indeling is gebaseerd op longfunctieonderzoek.  

 

De GOLD indeling wordt als volgt weergegeven (Astmafonds, 2009): 

- GOLD I - licht COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is meer dan 80% van de 

voorspelde waarde. 

- GOLD II – matig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 50% en 

80% van de voorspelde waarde. 

- GOLD III – ernstig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 30% en 
50% van de voorspelde waarde. 

- GOLD IV – zeer ernstig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is 30% of minder 

van de voorspelde waarde. 

 

Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking heeft COPD. Van dit percentage is 17% van de mensen 

ouder dan 80 jaar (Astmafonds, 2009a).  

 

De verwachting is dat in 2025 het aantal mensen met COPD met 39% zal stijgen. De sterke stijging 

van het aantal COPD-patiënten in de toekomst staat gerangschikt op een zesde plaats in vergelijking 

met andere chronische aandoeningen waarbij ook een sterke stijging verwacht wordt. Chronische 
aandoeningen die de sterke stijging van het aantal COPD-patiënten voorgaan zijn: hartfalen (↑47%), 

dementie (↑45%), beroertes (↑44%), gezichtstoornissen (↑43%) en coronaire hartziekten (↑42%) 

(De Hollander et al., 2006; RIVM, 2006).  

 

Het zorggebruik van COPD-patiënten is zeer hoog. COPD staat (samen met astma) in de top 10 van 

duurste ziekten in Nederland (Boezen et al., 2008). De verwachting is dat de jaarlijkse zorgkosten 

voor de behandeling van mensen met COPD zullen stijgen van 203 miljoen in 2000 tot 444 miljoen in 

2025. Daarnaast verwacht men dat COPD in de toekomst de 3e doodsoorzaak in Nederland wordt. 

Binnen de COPD-zorg zijn meer dan 60% van de zorgkosten die gemaakt worden te wijten aan het 

behandelen van exacerbaties (Kerstjens, 2005).  
 

1.5 COPD in Oost-Groningen 
In Oost-Groningen heeft 9,5% van de mensen COPD, dit is beduidend hoger dan de rest van 

Nederland (zie figuur 1.1). De prevalentie van het aantal COPD-patiënten in Groningen scoort samen 

met de regio’s Gooi & Vechtstreek (10.9%) en Drenthe (10%) significant boven het landelijk 

gemiddelde (Deuning & Frenken, 2008). Ook binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen is de 
verwachting dat de zorgvraag het zorgaanbod in de toekomst overstijgt en dat zorgkosten stijgen.   
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Figuur 1.1 

Chronische klachten aan de luchtwegen 

 
Bron: CBS.nl 

 

1.6 Telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 
Zoals in hoofdstuk 1.3 aan de orde is gekomen ligt de focus van dit onderzoek op de toepassing van 

ZoA middels ICT gebruik (telezorg-technologie) om COPD-patiënten op afstand (preventief) te 

monitoren en te begeleiden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen telezorg door middel van 

indirecte en directe telebegeleiding (Verhoeven et al., 2007). Bij indirecte begeleiding is geen sprake 

van direct ‘face-to-face’ contact tussen de arts en de patiënt. Het contact loopt vaak indirect via een 

monitoringsysteem. Een voorbeeld van een monitoringsyteem is een kastje waarop cliënten dagelijks 

een digitaal dagboek bijhouden over hun ziekte en leefstijl. De antwoorden worden dagelijks 

bekeken door een verpleegkundige. Als er aanleiding voor is wordt vanuit de (thuis)zorgorganisatie 
contact opgenomen met de cliënt of visa versa (Peeters & Francke, 2009). Communicatie vindt vaak 

enkel plaats wanneer de zorgverlener afwijkingen in de klinische waarden van de patiënt waarneemt.  

Het contact tussen de zorgverlener en de patiënt, voor monitoring en begeleiding, kan ook direct 

plaatsvinden door middel van beeld- en spraaktechnologie via videocommunicatie. Verhoeven et al. 

(2007) geven aan dat er sprake is van videocommunicatie als er ‘face-to-face’ contact op afstand 

plaats vindt. Videocommunicatie vormt vaak een aanvulling op een indirecte vorm van telezorg-

technologie om beter contact te kunnen maken met de patiënt (zie figuur 1.2).  

 
Figuur 1.2 

Telezorg-technologie – een schematisch weergave  
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1.7 Probleemstelling 
Wanneer men telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen wil implementeren, is 

technologie adoptie en acceptatie door gebruikersgroepen belangrijk. Een belangrijke reden waarom 
veel technologieën blijven steken in de pilot fase, is een gebrekkige adoptie en acceptatie door 

gebruikersgroepen. Uit onderzoek van Broens et al. (2007) blijkt dat de attitude van patiënten en 

zorgverleners tegenover telezorg-technologie één van de belangrijkste factoren voor succes is.  

Gebruikers moeten tevreden zijn met de werking en effectiviteit van de technologie (Broens et al., 

2007). Ook Hu et al. (1999) benadrukken het belang van technologie acceptatie door gebruikers als 

zeer belangrijke factor voor succes. Gebruikers zijn niet snel tevreden over medische technologieën, 

wat de kans op een succesvolle adoptie kan tegengaan. Wanneer gebruikers de applicatie niet willen 

accepteren en adopteren, dan heeft het weinig nut het systeem uiteindelijk te implementeren.  

 

Om een succesvolle acceptatie en adoptie door potentiële gebruikersgroepen te bewerkstelligen 
moet onderzocht worden wat de eventuele behoeften van potentiële gebruikersgroepen zijn, of 

telezorg-technologie geschikt is voor implementatie binnen de COPD-zorg en met welke knelpunten 

men rekening moet houden.  

 

1.8 Doelstelling  
Naar aanleiding van de problematiek zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen 

zijn hieronder puntsgewijs weergegeven: 

� Inzicht krijgen in de behoeften gericht op de toepassing van telezorg-technologie, vanuit de 
visie van potentiële gebruikersgroepen. 

� Inzicht krijgen in hetgeen of telezorg-technologie geschikt is voor implementatie binnen de 

COPD-zorg en in welke vormgeving, vanuit de visie van potentiële gebruikers (acceptatie & 

adoptie). 

� Inzicht krijgen in de barrières die overwonnen moeten worden alvorens telezorg-technologie 

toegepast kan worden in de praktijk. 

 

1.9 Vraagstelling 
Uit de problematiek en de doelstellingen volgt de volgende hoofdvraag:* 

 

‘Is telezorg-technologie geschikt voor implementatie binnen de COPD-zorg vanuit de visie van 

potentiële gebruikers (acceptatie & adoptie) en in hoeverre is de vormgeving hierop van invloed?*  

 

De hoofdvraag wordt beantwoord door een opsplitsing in twee subdelen: 

1. Hebben potentiële gebruikersgroepen behoefte aan de toepassing van telezorg-

technologie in de praktijk? 

2. Welke barrières moeten overwonnen worden alvorens telezorg-technologie 

toegepast kan worden in de praktijk? 

 

*De hoofdvraag en subvragen hebben betrekking op de zorg voor COPD-patiënten in Oost-Groningen. 

 

Begripsafbakening 

 

Potentiële gebruikersgroepen: Met potentiële gebruikersgroepen worden alle groepen bedoeld die 

mogelijk gebruik zouden kunnen gaan maken van telezorg-technologie in de praktijk (patiënten en 

zorgverleners).1 

                                                           
1
 Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over gebruikersgroepen of gebruikers, worden daarmee 

potentiële gebruikers bedoeld.  
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Telezorg-technologie: Een vorm ZoA waarbij de nadruk ligt op het begeleiden en monitoren van 

COPD-patiënten op afstand (zie figuur 1.2). 

 

Acceptatie: Mate waarin gebruikers bereid zijn telezorg-technologie te accepteren. 

 

Adoptie: Mate waarin gebruikers bereid zijn gebruik te maken van telezorg-technologie in de praktijk.  

 

1.10 Opbouw van het verslag 
In dit hoofdstuk zijn de achtergrond, de probleemstelling, de doelstelling en de vraagstelling van het 

onderzoek uiteengezet. Hoofdstuk 2 beslaat een korte literatuurverkenning gericht op het 

identificeren van gebruikersgroepen bij de eventuele toepassing van telezorg-technologie binnen de 

COPD-zorg, het in kaart brengen van factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van 

telezorg-technologie en een methodiek om de gebruikersgroepen te betrekken bij de ontwikkeling 

en selectie van telezorg-technologie. Hoofdstuk 3 begint met de onderzoeksvragen die voortkomen 

uit de literatuurverkenning. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de onderzoeksopzet besproken. In 

hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van het praktijkonderzoek besproken en als laatste volgen in 
hoofdstuk 5 de conclusie, waarin een antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag, en de discussie. 

Afgesloten wordt met enkele aanbevelingen.  
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H2. Literatuurverkenning (theoretisch kader) 

In dit hoofdstuk wordt een korte literatuurverkenning uitgevoerd ter voorbereiding op het 

praktijkonderzoek. Als eerste wordt in de literatuur gekeken wat de belangrijkste gebruikersgroepen 

zijn van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. Vervolgens wordt gekeken welke factoren van 

belang zijn voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie vanuit het 
gebruikersperspectief. Als laatste wordt in de literatuur gekeken naar een geschikte 

onderzoeksstrategie om de attitude van gebruikersgroepen ten opzichte van telezorg-technologie te 

bevragen. 

 

2.1 Gebruikersgroepen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 
Het gebruikersperspectief vormt het uitgangspunt van dit onderzoek. Daarom wordt in deze 
paragraaf gekeken naar de belangrijkste betrokken gebruikersgroepen bij het gebruik van telezorg-

technologie binnen de COPD-zorg.  

 

2.1.1 Gebruikersgroepen en het COPD-zorgproces 

Om de belangrijkste betrokken zorgverleners bij het gebruik van telezorg-technologie binnen de 
COPD-zorg te identificeren, wordt een korte analyse gemaakt van het COPD-zorgproces. Het 

zorgproces voor COPD-patiënten kan onderverdeeld worden in verschillende fasen (Stichting 

Ketenkwaliteit COPD, 2005). Deze fasen staan weergegeven in figuur 2.1. 
 

Figuur 2.1 

Zorgproces COPD-patiënt 

 

 
 
Gedurende deze fasen van het zorgproces zijn er verschillende zorgverleners betrokken, die 

verschillende taken uitvoeren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 

heeft een rapport uitgebracht waarin een inventarisatie is gemaakt van alle zorgaanbieders 

betrokken bij het COPD-zorgproces. Daarnaast geeft het rapport van het RIVM inzicht in de taken die 

de zorgverleners precies vervullen (Baan et al., 2003).  

 

Preventieve zorg 

Het ontmoedigen van rookgedrag vormt het belangrijkste speerpunt in de preventieve zorg. 

Daarnaast is het belangrijk dat COPD-patiënten aangezet worden tot gezonde eet- en 

leefgewoonten. De huisarts kan patiënten advies geven om te stoppen met roken of roken te 
verminderen, maar dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren door de inzet van antirook campagnes (Baan 

et al., 2003).   

 

Diagnostiek 

In de diagnostische fase wordt de diagnose bij de patiënt gesteld. De diagnose COPD wordt gesteld 

door de huisarts of de longarts op basis van (RIVM, 2006a): 

� De anamnese: de arts stelt bijvoorbeeld vragen over het rookgedrag van de patiënt, over 

klachten als hoesten, slijm opgeven, kortademigheid in rust en bij inspanning.  

� Een lichamelijk onderzoek: zoals het beluisteren van de longen. 

� Aanvullend onderzoek: de longfunctie van de patiënt wordt gemeten voor en na het 
toedienen van een bronchusverwijderaar. Daarnaast kan de arts na onderzoek van het slijm 

in de longen zien of de luchtwegen ontstoken zijn. Ook kunnen allergie testen uitgevoerd 

worden. 
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Behandeling 

De behandeling van COPD-patiënten is primair gericht op het voorkomen van klachten en het 

verminderen van bestaande klachten. Bij COPD-patiënten wordt de longfunctie aangetast. Herstel 

van de longfunctie is niet mogelijk. Voorlichting en educatie nemen een belangrijke plaats in 

gedurende de behandeling van COPD-patiënten. Stoppen met roken en het vermijden van 

blootstelling aan bijvoorbeeld sigarettenrook zijn hierbij belangrijke pijlers. Daarnaast is educatie 

over het juist innemen en goed gebruik van medicatie een belangrijke pijler gedurende de 

behandeling van COPD-patiënten. Een aantal voorbeelden van medicatie dat veel gebruikt wordt 

door COPD-patiënten zijn (RIVM, 2006a): 
� Vaccinatie tegen influenza als preventieve maatregel 

� Inhalatie corticosteroïden als ontstekingsremmer 

� Luchtwegverwijderaars om luchtwegobstructies te verminderen 

� Antibiotica of chemotherapeutica voor het behandelen van luchtweginfecties 

 

Gedurende de behandeling van de patiënt zijn verschillende zorgverleners actief. De medische 

begeleiding van mensen met COPD wordt meestal gedaan door de huisarts. De huisarts schrijft 

medicatie voor, begeleidt mensen gedurende hun behandeling en verwijst mensen door naar de 

longarts wanneer het nodig is. Daarnaast is vaak een praktijkondersteuner (POH’er) betrokken bij de 

zorg voor COPD-patiënten (Baan et al., 2003). POH’ers spelen een belangrijke rol bij het begeleiden 
van COPD-patiënten en het geven van educatie. Een aantal taken van POH’ers binnen de COPD-zorg 

zijn bijvoorbeeld het afnemen van longfunctie testen, het geven van inhalatie instructies, hulp bieden 

bij het stoppen met roken en controleren of mensen werkelijk stabiel zijn of niet (POH’er, 2009).   

 

Mensen met COPD worden door de huisarts regelmatig doorverwezen naar een longarts. De longarts 

doet aanvullend onderzoek, voert een longfunctie test uit, kan mogelijk de medicatie aanpassen en 

kan mensen doorverwijzen naar andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut. Daarnaast worden 

jaarlijks ongeveer 29% van de COPD-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In enkele gevallen 

moeten mensen een longtransplantatie ondergaan (Baan et al., 2003). Naast de longarts neemt de 

gespecialiseerd longverpleegkundige een belangrijke plaats in binnen de 2e lijn. De 
longverpleegkundige voert longonderzoek uit, doet controles, heeft een categoraal spreekuur, leert 

mensen omgaan met hun ziekte en geeft voorlichting en advies (Baan et al., 2003). 

 

Naast de huisarts, de longarts en de longverpleegkundige neemt de fysiotherapeut een belangrijke 

plaats in bij het zorgproces voor COPD-patiënten. De fysiotherapeut helpt bij het verbeteren van de 

lichamelijke conditie van patiënten, bij het verbeteren van de ademhalingstechniek, bij het aanleren 

van ontspanningstechnieken en bij het aanleren van technieken om vast zittend slijm beter op te 

kunnen hoesten. In sommige gevallen worden COPD-patiënten doorverwezen naar een diëtist of een 

ergotherapeut. De diëtist wordt ingezet om de mogelijke oorzaak van de aandoening te achterhalen 

en voor de behandeling van ondervoeding of overgewicht. De ergotherapeut wordt ingeschakeld 
voor het leren omgaan met voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met COPD gemakkelijker te 

maken (Baan et al., 2003). 

 

Voor de medische zorg gebruiken COPD-patiënten een groot aantal geneesmiddelen.  

Apothekers(assistenten) spelen tegenwoordig een steeds grotere rol bij het geven van voorlichting  

over medicijngebruik (Baan et al., 2003). 

 

Nazorg/ re-integratie en palliatieve zorg 

Thuiszorgorganisaties kunnen ingeschakeld worden om mensen met COPD te helpen met hun 

persoonlijke verzorging, verpleging, het huishouden en voor palliatieve begeleiding. Daarnaast zijn er 
informele zorgdiensten waarbij een patiënt terecht kan. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

patiëntenverenigingen, maar ook het contact met lotgenoten en vrijwilligers/ mantelzorgers (Baan et 

al., 2003). 



15 

 

2.1.2 Gebruikersgroepen en telezorg-technologie 
De COPD-patiënt is één van de belangrijkste eindgebruikers van telezorg-technologie. Het belang van 

een positieve attitude en motivatie van de patiënt ten opzichte van de technologie en de intentie om 

de technologie te gebruiken, komt in verschillende onderzoeken naar voren (Broens et al., 2007; 

Oudshoorn, 2008; Rahimpour et al., 2008).  

 

Naast de positieve motivatie en attitude van de COPD-patiënt is de motivatie en attitude van 

zorgverleners belangrijk. In verschillende onderzoeken, naar het gebruik van telezorg-technologie, 

komt de acceptatie door de arts als belangrijke factor naar voren bij de toepassing van telezorg-

technologie (Broens et al., 2007; Chau & Hu 2002; Grol & Wensing, 2004). Afhankelijk van de ernst 

van de COPD neemt de huisarts of de longarts de rol van de centrale zorgverlener in. Vrijwel alle 
mensen met COPD (90%) bezoeken jaarlijks een huisarts. Een longarts wordt jaarlijks door 56% van 

de mensen bezocht (Baan et al., 2003).  

 

Technologie acceptatie door verpleegkundigen is tevens belangrijk voor succes. Oudshoorn (2008) 

benadrukt specifiek de belangrijke rol van wijkverpleegkundigen bij de implementatie van 

telemonitoring technologie. De wijkverpleegkundige heeft bijvoorbeeld de taak om de patiënt uitleg 

en instructies te geven over het gebruik van telezorg-technologie. Naast de uitleg en instructies die 

een wijkverpleegkundige aan de patiënt moet geven, moet de verpleegkundige de patiënt overtuigen 

van de voordelen van het gebruik van de technologie, de patiënt geruststellen wanneer de patiënt 

zich zorgen maakt over bijvoorbeeld het gebruik en heeft de wijkverpleegkundige de taak om de 
patiënt op zijn gemak te stellen (Oudshoorn, 2008).  

 

2.1.3 Conclusie gebruikersgroepen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 

De COPD-patiënt is de belangrijkste eindgebruiker van telezorg-technologie bij de eventuele 

toepassing ervan. Naast de patiënt wordt in de literatuur benadrukt dat het belangrijk is dat  
zorgverleners telezorg-technologie accepteren en adopteren voor succes. Er zijn verschillende 

zorgverleners betrokken bij het COPD-zorgproces. De centrale rol binnen het COPD-zorgproces wordt 

ingenomen door de huisarts of de longarts, deze worden vaak ondersteund door respectievelijk een 

POH’er en een longverpleegkundige. Uit de literatuur blijkt verder dat wijkverpleegkundigen vaak 

een centrale rol innemen bij het toepassen van telezorg-technologie.  

 

2.2 Factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie  
Nu inzicht is verkregen in de betrokken gebruikersgroepen, is het relevant om inzicht te krijgen in 

factoren die bepalend zijn voor een succesvolle technologie adoptie en acceptatie door 

gebruikersgroepen. De modellen voor een succesvolle technologie acceptatie en adoptie van Rogers 

(2003), Cain en Mittman (2002) en Davis (1989) dienen hierbij als leidraad. 

 

Rogers (2003) maakt in zijn ‘Theorie of Innovation Diffusion’ onderscheid tussen vijf technologische 

karakteristieken die een grote invloed hebben op de adoptie en diffusie van een technologie, 

namelijk: het relatieve voordeel, de complexiteit, de compatibiliteit, de mogelijkheid tot uitproberen 

en de zichtbaarheid van resultaten. Samengevat geeft Rogers (2003) aan dat de kans op een 
succesvolle adoptie groter is, naarmate er sprake is van een innovatie met een groot relatief 

voordeel, een grote mate van eenvoud, een grote mate van compatibiliteit, de innovatie 

uitgeprobeerd kan worden en er sprake is van zichtbare resultaten. Cain en Mittman (2002) hebben 

de theorie van Rogers (2003) specifiek toegepast op de gezondheidszorg. Dit heeft geresulteerd in 

zes aanvullende kritische factoren voor een succesvolle technologie adoptie en diffusie, namelijk: 

infrastructuur, communicatiekanalen, homogeniteit van groepen, innovatiesnelheid, normen/ rollen 

& sociale netwerken en opinieleiders. 
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In dit onderzoek worden enkel de factoren van Rogers (2003) en Cain en Mittman (2002) 

geincludeerd die relevant zijn voor de evaluatie van de technologie adoptie en acceptatie door 

gebruikersgroepen, namelijk: 

� Het relatieve voordeel 

� De complexiteit 

� De compatibiliteit/ infrastructuur  

� De mogelijkheid tot uitproberen  

� De zichtbaarheid van de resultaten 

 
De geselecteerde factoren vormen het belangrijkste uitgangspunt van dit onderzoek voor een 

succesvolle acceptatie en adoptie vanuit het gebruikersperspectief. Aangezien de definitieve 

technologie keuze nog niet gemaakt is, worden factoren die meer van invloed zijn op de verspreiding 

van de technologie, zoals communicatie kanalen, homogeniteit van groepen, innovatiesnelheid, 

normen/rollen & sociale netwerken en opinieleiders in het kader van dit onderzoek niet 

meegenomen.  

 

2.2.1 Relatief voordeel 
Wanneer het relatieve voordeel van een technologie groot is, is de kans op een succesvolle adoptie  

groter. Rogers (2003) beschrijft het relatieve voordeel als de mate waarin de technologie voordelen 

met zich met brengt ten opzichte van het huidige idee (technologie). Aangezien men in Oost-

Groningen nog geen gebruik maakt van telezorg-technologie, is in dit onderzoek het relatieve 

voordeel groter, naarmate de technologie meer nut of waarde met zich mee brengt ten opzichte van 

de huidige manier van werken. Daarnaast moet de meerwaarde van de technologie opwegen tegen 

de nadelen en risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de technologie (Cain & Mittman, 2002). 
Momenteel maken zorgverleners en COPD-patiënten in Oost-Groningen vrijwel geen gebruik van 

telezorg-technologie en vindt het contact tussen arts en patiënt plaats via direct ‘face-to-face’ 

contact. Binnen de COPD-zorg moet het gebruik van telezorg-technologie meerwaarde met zich 

meebrengen ten opzichte van dit huidige zorgverleningproces. Niet alleen door Rogers (2003) en 

Cain en Mittman (2002) wordt het belang van het relatieve voordeel benadrukt. Deze factor komt 

ook in het model van Davis (1989) naar voren (perceived usefulness). Rogers (2003) geeft aan dat het 

relatieve voordeel de sterkste factor is van invloed op een succesvolle technologie adoptie.  

 

Relatief voordeel/nut telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 

Bij het beschrijven van het voordeel wordt onderscheid gemaakt tussen de twee vormen van 
telezorg-technologie, zoals besproken in hoofdstuk 1.6, namelijk indirecte telebegeleiding en directe 

telebegeleiding door middel van videocommunicatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit de 

twee meest sprekende voorbeelden zijn van telezorg-technologie voor chronisch zieke patiënten 

(Peeters & Francke, 2009; Verhoeven et al., 2007). Daarnaast is het mogelijk indirecte telebegeleiding 

te combineren met videocommunicatie (Van Gemert-Pijnen et al., 2005).  

 

Indirecte telebegeleiding 

Volgens Verhoeven et al. (2007) omvat telezorg, door middel van indirecte telebegeleiding, de 

communicatie tussen arts en patiënt gericht op het monitoren van patiënten en het verstrekken van 

feedback. De effecten van programma’s zijn afhankelijk van het soort programma wat aangeboden 
wordt. Uit de systematische review van Verhoeven et al. (2007), over de toepassing van telezorg-

technologie  binnen de diabetes zorg, blijkt dat telebegeleiding programma’s het meest succesvol zijn 

als deze gericht zijn op:  

1. Het uitwisselen van klinische waarden via internet,  

2. in combinatie met educatie modules, 

3. en een systeem voor communicatie en persoonlijke feedback (waarschuwingsberichten en 

instructies).  
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Telebegeleiding gericht op het dagelijks monitoren van klinische data, educatie en persoonlijke 

feedback zijn succesvol om gedragsveranderingen teweeg te brengen en om kosten te reduceren 

(Verhoeven et al., 2007). 

 

Uit een korte literatuurverkenning, naar de voordelen van het gebruik van telezorg door middel van 

indirecte telebegeleiding binnen de COPD-zorg, blijkt dat er weinig bewezen effecten zijn 

aangetoond (zie bijlage 1). De voornaamste effecten zijn gevonden op klinisch niveau (verbetering in 

gezondheidssituatie van de patiënt/ geen verschil in kwaliteit van leven) en op het niveau van de 

zorgorganisatie (afname gebruik zorgdiensten, reductie thuisbezoeken, reductie opnames en 
kostenbesparing). Uit een evaluatierapport van Perdok (2008), gericht op het gebruik van het 

programma TeleCOPD, blijkt dat telezorg-technologie in de vorm van TeleCOPD (telebegeleiding via 

een internet applicatie) tevens kan leiden tot het verbeteren van het zelfmanagement van de patiënt 

en het verbeteren van de samenwerking tussen partijen binnen de keten.  

 

Directe telebegeleiding via videocommunicatie 

Telebegeleiding kan ook plaats vinden via direct face-to-face contact op afstand via  

videocommunicatie. Voordelen die behaald kunnen worden met videoconferentie binnen de 

diabeteszorg zijn vooral gericht op groepseducatie en kosten reductie, maar ook voor het monitoren 

van patiënten is videocommunicatie een mogelijkheid. Met videocommunicatie wordt de kwaliteit 
van zorg  behouden, terwijl daarnaast kosten besparing plaats vindt (Verhoeven et al., 2007).  

 

Videocommunicatie vormt vaak een aanvulling op telebegeleiding technologie om beter contact te 

kunnen maken met de patiënt. Contact via videocommunicatie wordt bijvoorbeeld gebruikt als 

substitutie voor face-to-face contact. Verder is deze vorm van communicatie met name geschikt voor 

mensen die ver van de zorginstelling afwonen (Miller, 2002). Een gecombineerde interventie geeft  

binnen de diabetes zorg voornamelijk de volgende effecten: een afname van ongeplande 

gezondheidszorg bezoeken (bijvoorbeeld het aantal ziekenhuis bezoeken) en een afname van het 

aantal opname dagen in het ziekenhuis. Kosten besparingen moeten echter wel afgewogen worden 

tegenover de personeelskosten en de ontwikkelingskosten van een dergelijke applicatie (Verhoeven 
et al., 2007).  

 

Uit een korte literatuurverkenning, naar het nut van telebegeleiding via videocommunicatie binnen 

de COPD-zorg, blijkt dat er weinig valide en betrouwbare effecten zijn (zie bijlage 1). Mogelijk kan 

videocommunicatie opzichzelfstaand of in combinatie met een indirecte vorm van telebegeleiding 

leiden tot kostenreductie. Daarnaast kan videocommunicatie binnen de COPD-zorg mogelijk een rol 

spelen bij het thuis behandelen van mensen met exacerbaties, als vervanging voor een 

ziekenhuisopname (Mair et al, 1999).  

 

‘Best practice’ binnen de COPD-zorg 

Uit een systematische review van Smit et el. (2009) blijkt dat telezorg-technologie binnen de COPD-

zorg veelbelovend is, maar blijkt dat het niet mogelijk is een eenduidige conclusie te gegeven over 

een specifieke vorm van telezorg-technologie waarmee het meeste voordeel behaald kan worden. 

De verschillende vormen van telezorg-technologie hebben hun eigen voor- en nadelen. Uit 

onderzoek van Nijland et al. (2009), naar de toepassing van telebegeleiding technologie, blijkt 

bijvoorbeeld dat patiënten hun vraag aan de zorgverlener graag in eigen woorden willen 

omschrijven, naast het invullen van een standaard vragenlijst. Daarnaast vinden gebruikers het  

bijvoorbeeld fijn als er sprake is van keuzevrijheid van medium (vaste/mobiele telefoon, internet et 

cetera) (Perkdok, 2008).  
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2.2.2 Gebruikersvriendelijkheid (complexiteit) 
Rogers (2003) geeft aan dat de kans op een succesvolle technologie adoptie groter is wanneer een 

innovatie makkelijk te gebruiken en te begrijpen is. Deze factor wordt ook benadrukt in het model 

van Davis (1989) als de mate waarin men verwacht dat een technologie makkelijk te gebruiken is 

(perceived ease of use). Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over gebruikersvriendelijkheid 

wordt daarmee de mate waarin gebruikersgroepen kunnen leren omgaan met de technologie en de 

mate waarin de technologie makkelijk in het gebruik is bedoeld (wanneer gebruikers kunnen werken 

met de technologie). Daarnaast vormt de kwaliteit van het systeem in dit onderzoek een belangrijke 

aanvulling op de gebruikersvriendelijkheid (Fitzgerald et al, 2008). 

 

Leren omgaan met technologie/ educatie 

Wanneer de innovatie zeer complex is, vereist dit meer training en wordt introductie in de praktijk 

lastiger. Training van het personeel is essentieel voor succes (Broens et al., 2007). Artsen moeten 

bijvoorbeeld leren hoe zij de data van een telezorg systeem moeten interpreteren. Daarnaast zijn  

goede voorlichting, begeleiding en het aanbieden van kennis over het gebruik van de applicatie aan 

de patiënt belangrijk (Nijland et al., 2009). Dit mede omdat patiënten soms de zelfmanagement  

vaardigheden missen om met telezorg-technologieën te werken (Fitzgerald et al, 2008). De patiënt 

moet hierbij ondersteund worden door verschillende partners in het netwerk  (Oudshoorn, 2008). 

Niet alleen de complexiteit van de technologie bepaalt de hoeveelheid effort benodigd om mensen 

te leren werken met de technologie. In een studie van Rahimpour et al. (2008) komt bijvoorbeeld 

naar voren dat patiënten vaak ook angst hebben om technologische applicaties te gebruiken. Op 
maat gemaakte trainingsprogramma’s zijn vereist om angst te reduceren.  

 

Eenvoud van de technologie 

Bij het toepassen van telezorg-technologie vormt de mate waarin een technologie eenvoudig in het 

gebruik is een factor voor succes (Rogers, 2003). Uit onderzoek van Verhoeven et al. (2007) blijkt dat 

videocommunicatie als erg simpel in het gebruik wordt ervaren. Een ander veelbelovend opkomend 

medium is communicatie via internet. Voordelen van communicatie via internet (via bijvoorbeeld de 

e-mail of een afgesloten website op internet) zijn bijvoorbeeld een betere toegang tot gedeelde 

patiënten informatie of een makkelijke toegang tot de arts (Miller, 2002). Het is verder belangrijk dat 

de technologie op een flexibele manier toegankelijk is voor zorgverleners (Broens et al., 2007). 
 

Kwaliteit van het systeem  

Een factor die samenhangt met de gebruikersvriendelijkheid is de kwaliteit van het systeem. Een 

systeem moet nauwkeurig zijn en de kans op technisch falen moet zo klein mogelijk zijn om de 

adoptie te bevorderen (Fitzgerald et al., 2008). Technische problemen kunnen een directe impact 

hebben op de attitude van patiënten en zorgverleners (Broens et al., 2007). Uit een onderzoek door 

Mair et al. (2008) blijkt dat verpleegkundigen de betrouwbaarheid en de veiligheid van de applicatie 

erg belangrijk vinden. Een systeem moet een goede technische beveiliging hebben (Miller, 2002; 

Tjora et al., 2005). Ook uit onderzoek van Tjora et al. (2005) blijkt dat een slecht beveiligd systeem 

gebruik in de weg kan staan. Daarnaast moet de technologie voldoende beveiligd zijn zodat de 
privacy van een persoon gewaarborgd blijft (Nijland et al., 2009; Perdok, 2008).  

 

2.2.3 Compatibiliteit  

Cain en Mittman (2002) definiëren de compatibiliteit als de mate waarin de innovatie samengaat met 
bestaande sociale patronen en technologieën waar men al gebruik van maakt. De kans op een 

succesvolle adoptie is groter naarmate technologie zo min mogelijk gedragsveranderingen van 

gebruikers vereist en zo goed mogelijk aansluit op technologieën waar men momenteel gebruik van 

maakt.  
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Aansluiting op de huidige manier van zorgverlening (sociale structuren) 

Voor een succesvolle adoptie moet de technologie zo weinig mogelijk impact hebben op de 

bestaande gedragingen van personen (Cain & Mittman, 2002). De technologie moet goed aansluiten 

bij de huidige manier van werken en de rol die zorgverleners en patiënten momenteel hebben in het 

zorgproces (Cain & Mittman, 2002). 

 

Uit verschillende andere onderzoeken blijkt dat het belangrijk is dat de technologie aansluit bij de 

dagelijkse werkwijze en routines van de arts (Broens et al., 2007; Fitzgerald et al., 2008). Dit kan een 

succesvolle adoptie bevorderen (Anderson, 1997). Bij de adoptie van telezorg-technologie vormt een 
slechte aansluiting op bestaande patronen en het dagelijkse werkproces vaak een barrière. Uit 

onderzoek van Bartoli et al. (2009) blijkt dat het gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-

zorg een grote impact heeft op de huidige manier van werken. Het gebruik van telemonitoring 

technologie zorgt bijvoorbeeld voor een geheel nieuw zorgproces (Oudshoorn, 2008). Patiënten 

krijgen meer de regie en de rol van artsen verschuift meer naar een achtergrond functie. Dit kan voor 

weerstand zorgen omdat artsen vaak gewend zijn op een individualistische manier te werken 

(Fitzgerald et al., 2008). Verder blijkt uit onderzoek van Fitzgerald et al. (2008) dat zorgprofessionals, 

door de nieuwe werkwijze via informatie en communicatie technologieën, bijvoorbeeld bang zijn het 

persoonlijk contact met de patiënt te verliezen. Ook zijn artsen bang dat er, wanneer men werkt met 

applicaties waarbij er sprake is van de afwezigheid van geluid en lichaamstaal, de mogelijkheid 
bestaat symptomen verkeerd te interpreteren (Fitzgerald et al., 2008; Miller, 2002). Uit een studie, 

naar het gebruik van een videofoon om COPD-patiënten op afstand van zorg te voorzien, blijkt 

bijvoorbeeld dat zorgverleners het onwaarschijnlijk achten dat de technologie deel uit gaat maken 

van hun dagelijkse werkwijze. De reden is het gebrek aan vertrouwen om zorg op een veilige wijze op 

afstand te leveren (Mair et al., 2008).  

 

Aansluiting op het huidig technologie gebruik/ infrastructuur 

Cain en Mittman (2002) geven aan dat de kans op adoptie groter is wanneer er een bestaande 

infrastructuur aanwezig is waarop de technologie makkelijk aansluiting kan vinden. Het is belangrijk 

dat de technologie goed aansluit bij andere technologieën waar gebruikers momenteel al gebruik van 
maken. Een technologie sluit aan bij andere technologieën wanneer er communicatie uitwisseling 

tussen systemen mogelijk is (Broens et al., 2007).  

 

2.2.4 Mogelijkheid tot uitproberen 

In de literatuur komt de mogelijkheid tot uitproberen minder vaak naar voren als barrière voor een 
succesvolle adoptie. Wanneer er de mogelijkheid bestaat nieuwe technologieën eerst uit te 

proberen, vergroot dit de kans op een succesvolle adoptie (Cain & Mittman, 2002; Rogers, 2003). 

Wanneer zorgverleners de kans krijgen de technologie uit te proberen, kan dit leiden tot reductie van 

onderzekerheid over de mogelijke meerwaarde en de risico’s (Cain & Mittman, 2002; Rogers, 2003).  

 

2.2.5 Zichtbare resultaten 
Wanneer de technologie zich reeds bewezen heeft en er positieve resultaten beschikbaar zijn, kan dit 

leiden tot een grotere kans op adoptie (Rogers, 2003). Ook uit onderzoek van Broens et al. (2007) 

blijkt dat zichtbare resultaten een positief effect hebben op de attitude, ten aanzien van de 

toepassing van telezorg-technologie, van onder andere patiënten, zorgverleners en verzekeraars. Uit 

paragraaf 2.2.1 blijkt dat effectiviteit van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg, slechts in 

beperkte mate aangetoond is. De afwezigheid van voldoende zichtbare resultaten kan een barrière 

vormen voor een succesvolle adoptie. Uit onderzoek van Fitzgerald et al. (2008) blijkt dat het soms 

moeilijk kan zijn de uitkomsten van pilot projecten, gericht op de toepassing van telezorg-

technologie, in voldoende mate op een wetenschappelijk wijze weer te geven. Uitkomsten als 
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verbeteringen in kwaliteit van leven of kosten effectiviteit kunnen als niet geheel wetenschappelijk  

worden beschouwd (Fitzgerald et al., 2008).  

 

2.2.6 Overige factoren - kosten  

Een laatste factor, die niet wordt genoemd door Rogers (2003), Cain en Mittman (2002) en Davis 
(1989), maar wel veelvuldig genoemd wordt in de literatuur, is de financiering als barrière voor een 

succesvolle adoptie en diffusie (Fitzgerald et al., 2008; Grol et al., 2005; Nijland et al., 2008; 

Rahimpour et al., 2008). Cliënten zijn soms bijvoorbeeld niet bereid zelf een bijdrage te leveren aan 

de financiering van telezorg-technologie (Rijksuniversiteit Groningen, 2008). Ook weten patiënten 

vaak niet of telezorg-technologie door hun verzekeraar vergoed wordt. Vergoeding door de 

verzekeraar wordt door patiënten als belangrijke factor beschouwd voor adoptie (Nijland et al.,  

2009).  

 

De kosten bij het gebruik van telezorg-technologie kunnen onderverdeeld worden in kosten 
gerelateerd aan de aanschaf, het onderhoud en de operationele kosten (Broens et al., 2007). 

Wanneer de kosten lager zijn is de kans op adoptie groter. Het gebruik van een internet applicatie 

om telezorg-technologie aan te bieden, blijkt een methode welke gepaard gaat met zeer lage 

installatie en exploitatie kosten (De Toledo, 2006). 

 

2.2.7 Overzicht - factoren succesvolle acceptatie en adoptie 
Samengevat zijn de volgende factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-

technologie uit de literatuurverkenning naar voren gekomen (zie figuur 2.2). 
 
Figuur 2.2 

Samenvatting van de factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie vanuit de literatuur 

 

Relatief voordeel 

• Meerwaarde van telezorg-technologie ten opzicht van huidige manier van zorgverlening: moet groot zijn. 

Gebruikersvriendelijkheid 

• Leren omgaan met de technologie/ educatie: weinig effort benodigd om mensen te leren omgaan met de technologie is 

belangrijk. 

• Eenvoud van de technologie: technologie moet eenvoudig in het gebruik zijn. 

• Kwaliteit van het systeem: technische errors moeten afwezig zijn en de betrouwbaarheid moet hoog zijn. 

Compatibiliteit 

• Aansluiting op huidige manier van zorgverlening (sociale structuren): goede aansluiting op huidige manier van 

zorgverlening is belangrijk. 

• Aansluiting op huidig technologie gebruik/ infrastructuur: goede aansluiting op huidig technologie gebruik is belangrijk. 

Mogelijkheid tot uitproberen  

• Uitprobeerbaarheid: men moet de kans hebben de technologie uit te proberen. 

Zichtbare resultaten  

• Effectiviteit: effecten & voordelen moeten aangetoond zijn. 

Kosten 

• Kosten: lage kosten en een degelijke financieringsstructuur zijn belangrijk. 
 

2.3 Achtergrond methodologie 
In de vorige paragrafen is een inventarisatie gemaakt van belangrijke factoren voor een succesvolle 

acceptatie en adoptie vanuit de literatuur en de belangrijkste gebruikersgroepen. De Rouck et al. 

(2008) benadrukken echter dat voor de inventarisatie van wensen en behoeften een ook context 

specifieke benadering vereist is. De technologie moet aansluiten bij de specifieke wensen en 

behoeften van gebruikers voor uiteindelijk succes. In deze paragraaf ligt de focus daarom op het 

beschrijven van een methode, gericht op het inventariseren van de behoeften van 

gebruikersgroepen ten aanzien van het gebruik van telezorg-technologie in de praktijk.  



21 

 

2.3.1 Scenario’s 
Het proces van technologie ontwikkeling en selectie is een dynamisch en complex proces. Elke partij 

heeft een andere achtergrond met eigen wensen en belangen. Dit kan het proces van technologie 

ontwikkeling en selectie hinderen. Een onderzoeksmethode om dynamische processen te analyseren, 

zoals de ontwikkeling en selectie van telezorg-technologie, is door middel van scenario’s. Scenario’s 

worden vaak gebruikt, omdat ze een concrete situatie weergeven. Men vindt het vaak makkelijker 

een concrete situatie te beoordelen (Benyon & Maclauley, 2002). Carrol (1995) omschrijft scenario’s 

als ‘narratives describing what people do when engaged in particular activities’.  Een scenario is kort 

gezegd een verhaal over mensen en hun activiteiten. Een scenario bevat verschillende elementen. De 

voornaamste elementen zijn de setting, de actoren met hun doelen, de acties en de gebeurtenissen. 

Elk scenario omvat tenminste één actor met een eigen doel. De acties en gebeurtenissen kunnen het 
doel van de actor ondersteunen, maar dit hoeft niet. Acties en gebeurtenissen kunnen ook zorgen 

voor een verandering van het doel (Carroll, 1999). Scenario’s worden op vele verschillende manieren 

gebruikt. Ook kunnen bij het gebruik van scenario’s representaties weergegeven worden via 

bijvoorbeeld prototypes, een storyboard of video’s. Kenmerkend voor scenario’s is dat ze vaak een 

sterkere focus hebben op het gebruikersperspectief dan op het design perspectief (Benyon-Davies & 

Holmes, 2002).  

 

Scenario’s zijn een effectief communicatie middel gedurende het gehele ontwerp proces en niet 

enkel voor het verkrijgen van inzicht in de visie van gebruikers (Benyon & Maclauley, 2002). Door het 

gebruik van scenario’s kunnen mogelijke functionaliteiten van de technologie, problemen en 
mogelijkheden gedurende het gebruik vroegtijdig geïdentificeerd worden (Van den Anker, 2003). 

Daarnaast zijn scenario’s geschikt om de implementatie te monitoren gedurende verschillende 

diffusie fasen. Verder kunnen scenario’s het proces van introductie van een nieuwe technologie 

beïnvloeden (Douma et al., 2007). Wanneer weinig bekend is over een technologie, geven scenario’s 

verschillende betrokken partijen toch de kans een mening te vormen over de technologie. Keesmaat 

(2002) heeft scenario’s gebruikt voor de ontwikkeling en introductie van een teleconsultatie service 

voor kinderfysiotherapeuten werkzaam in een revalidatie kliniek. De scenario strategie is in de studie 

van Keesmaat (2002) gebruikt om de ontwikkeling van de technologie in de praktijk te sturen. 

Momenteel functioneert de service succesvol. 

 

2.3.2 Scenario’s - theoretische benadering 

Er is geen eenduidige theorie beschikbaar over scenario’s en het gebruik ervan (Benyon &  Macaulay, 

2002). Benyon en Macaulay (2002) hebben vier toepassingsgebieden gedefinieerd voor scenario’s in 

het ontwerpproces (zie figuur 2.3). Van links naar recht wordt het scenario steeds meer vastgelegd. 

Van een abstract ‘user story’ links ontstaat er een steeds concreter scenario, om uiteindelijk een ‘use 
case’ te definiëren (rechts). ‘User stories’ zijn een beschrijving van wat mensen doen,  ervaren en 

willen in bijvoorbeeld hun dagelijks werk. In een ‘conceptueel scenario’ wordt beschreven hoe de 

situatie eruit zou moeten zien. Het conceptuele scenario moet inzicht geven in de voorwaarden, 

waarden en ideeën ten opzichte van het conceptuele model. ‘Concrete scenario’s’ zijn bruikbaar bij 

het ontwerpen van prototypes en om ideeën te evalueren gericht op het ontwerp. ‘Use cases’ geven 

een meer exacte beschrijving van het systeem als input benodigd voor technologie ontwikkelaars. 

Gedurende het ontwerp proces van een technologie moet men eerst inzicht krijgen in de vereisten 

(wat doen mensen en wat willen mensen) aan de hand van een ‘user story’, vervolgens dient dit als 

input voor een ‘conceptueel scenario’. Uit het conceptuele scenario moeten ontwerp vereisten 
voortkomen om een ‘concreet scenario’ op te zetten, wat vervolgens omgezet kan worden in een 

‘use case’.  
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Figuur 2.3 

Scenario’s 

 

  
 

Bron: Benyon & Macaulay (2002) 

 

Volgens Benyon-Davies en Holmes (2002) zijn scenario’s een goede methode om de functionaliteit, 

de bruikbaarheid en het nut van een systeem vast te stellen. Daarnaast zijn scenario’s toepasbaar 

voor meerdere doeleinden waaronder voor de communicatie vanuit het gebruikersperspectief, voor 

de analyse van voorwaarden en het opzetten van een rationeel design (Benyon-Davies & Holmes, 

2002). In een studie van BØdker (1999) worden drie redenen genoemd waarom scenario’s gebruikt 

kunnen worden gedurende de design fase, namelijk: 

1. Om oplossingen te presenteren en situeren 

2. Om alternatieve oplossingen te illustreren 
3. Om potentiële problemen te identificeren 

 

Opzet scenario 

Bij het opzetten van scenario’s is het de valkuil dat scenario’s snel rommelig worden. Volgens Benyon 

en Maclauley (2002) is het belangrijk een gestructureerde benadering te handhaven. Een methode 

om gestructureerd een scenario, vanuit het gebruikersperspectief, op te zetten is via het PACT 

model. In het PACT model worden scenario’s opgezet aan de hand van vier pijlers, namelijk: 

� Personen  

� Activiteiten  

� Context  
� Technologie 
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H3. Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet centraal. Achtereenvolgens worden de volgende 

onderwerpen besproken: het type onderzoek, de onderzoeksvragen, de methode van onderzoek, de 

respondentenwerving en de analysemethode. De onderzoeksopzet vormt de basis van het gehele 

onderzoek.  
 

3.1 Type onderzoek 
Dit onderzoek is een verkennende studie naar de mogelijkheden en barrières omtrent het gebruik en 

de vormgeving van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg gezien vanuit het 

gebruikersperspectief.   

 

3.2 Onderzoeksvragen  
De volgende hoofdvraag en bijbehorende deelvragen staan centraal in het onderzoek. De deelvragen 

zijn voortgekomen uit de literatuurverkenning in hoofdstuk 2.  

 

‘Is telezorg-technologie geschikt voor implementatie binnen de COPD-zorg vanuit de visie van 

potentiële gebruikers (acceptatie & adoptie) en in hoeverre is de vormgeving hierop van invloed?*  

 

De hoofdvraag wordt beantwoord door opsplitsing in twee subdelen: 

1. Hebben potentiële gebruikersgroepen behoefte aan de toepassing van telezorg-technologie in 

de praktijk? 

a. Zien gebruikersgroepen voldoende voordelen/ mogelijkheden in het gebruik van 

telezorg-technologie binnen de COPD-zorg, zoja welke? 

2. Welke barrières moeten overwonnen worden alvorens telezorg-technologie toegepast kan 

worden in de praktijk? 

a. In hoeverre vormt de gebruikersvriendelijkheid een barrière voor een succesvolle 

acceptatie en adoptie van telezorg-technologie? 

b. In hoeverre vormt de compatibiliteit een barrière voor een succesvolle acceptatie en 

adoptie van telezorg-technologie? 

c. In hoeverre is de mogelijkheid tot uitproberen van invloed op een succesvolle 

acceptatie en adoptie van telezorg-technologie? 

d. In hoeverre zijn aangetoonde zichtbare resultaten van invloed op een succesvolle 

acceptatie en adoptie van telezorg-technologie? 

e. In hoeverre is sprake van overige factoren (o.a. kosten) die een barrière vormen voor 

een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie? 

 

*Alle hoofd- en deelvragen hebben betrekking op de zorg voor COPD-patiënten in Oost-Groningen. 

 

3.3 Methode van onderzoek 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de methode van dataverzameling. Voor het verzamelen 

van data is gekozen voor het doen van een literatuurverkenning en het afnemen van interviews. 

 

3.3.1 Literatuuronderzoek 
Een literatuur verkenning is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen: 

� Het in kaart brengen van relevante gebruikersgroepen. 

� Het inventariseren van de factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie. 
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� Het bepalen van een geschikte methode om gebruikersgroepen te betrekken bij de 

vroegtijdige evaluatie en selectie van telezorg-technologie.  

 

3.3.2 Interviews  

Voor het verzamelen van data uit de praktijk zijn interviews afgenomen. Er is gekozen voor  
individuele interviews, boven bijvoorbeeld kwantitatieve vragenlijsten, omdat het via individuele  

interviews mogelijk is respondenten, die weinig tot geen ervaring hebben met telezorg-technologie,  

goede uitleg op en toelichting over telezorg-technologie te geven. Gekozen is voor individuele 

interviews, boven bijvoorbeeld focusgroepen, omdat het niet mogelijk was in de beschikbare tijd alle 

betrokken partijen bij elkaar te brengen. 

 

Opzet internetviews 

Voor de afname van de interviews is gekozen voor het gebruik van gespreksrichtlijnen.  

Gespreksrichtlijnen maken het mogelijk om de formulering en de volgorde van de vragen aan te 
passen wanneer dit beter blijkt te zijn voor het verloop van het gesprek. Ook maakt deze vorm van 

interviewen het mogelijk dieper op een onderwerp in te gaan. Daarnaast kunnen op deze manier, 

tijdens het interview, eventueel nog vragen aan het interview worden toegevoegd (Geurts, 1999). De 

vragenlijst die gebruikt is als leidraad bij de afname van de interviews is te vinden in bijlage 2. Naar 

aanleiding van twee proefinterviews, met volwassen personen afkomstig uit de zorg, is bewust 

gekozen voor een vrij algemene formulering van de vragen. In eerste instantie waren de vragen 

strikter geformuleerd volgens de thema’s en subthema’s afkomstig uit de literatuurverkenning. Dit 

leidde tot zeer beknopte antwoorden. Daarnaast is de algemene vragenlijst voortgekomen uit het 

eerste interview wat afgenomen is in de praktijk. De betreffende respondent  had een erg defensieve 

houding tegenover het toepassen van  telezorg-technologie binnen de COPD-zorg, waardoor het 
moeilijk was specifieke vragen te stellen over de evaluatie van de verschillende 

oplossingenrichtingen.  

 

Om gebruikersgroepen inzage te geven in de mogelijkheden van telezorg-technologie, is gebruik 

gemaakt van scenario’s. Een conceptueel scenario (bijlage 3), waarin de problematiek in Oost-

Groningen beschreven is en telezorg-technologie wordt aangedragen als oplossing, vormde het 

uitgangspunt van de interviews. Het conceptuele scenario is de respondenten voorafgaand aan het 

interview toegestuurd, om de respondenten een globaal beeld te geven van telezorg-technologie. 

Hierdoor was het tijdens het interview sneller mogelijk dieper op het concept van telezorg-

technologie in te gaan.  
 

Om er zeker van te zijn dat het conceptuele scenario voor de respondenten duidelijk was, is de 

respondenten voorafgaand aan het interview gevraagd of het scenario onduidelijkheden bevatte. 

Aan de hand van het conceptuele scenario is de respondenten vervolgens gevraagd wat hun reactie 

is op het conceptuele scenario en wat hun visie is op de toepassing van telezorg-technologie als 

oplossing voor de problematiek in Oost-Groningen. 

 

Om uiteindelijk te toetsen of de vormgeving van telezorg-technologie van invloed is op de adoptie en 

acceptatie, is dieper op het concept telezorg-technologie ingezoomd door de respondenten een 

aantal specifieke oplossingsrichtingen van telezorg-technologie te tonen. In totaal is gekozen voor 
drie mogelijke oplossingen (zie hoofdstuk 3.3.3 voor een specifieke beschrijving van de oplossingen). 

De oplossingsrichtingen zijn getoond aan de hand van screenshots en filmpjes (bijlage 5 & 6).  

 

Via de verschillende oplossingsrichtingen is onderzocht of telezorg-technologie geschikt is voor 

implementatie binnen de COPD-zorg en is onderzocht welke vorm van telezorg eventueel het meest 

geschikt is en gebruikersgroepen het meest aanspreekt.  
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De geïdentificeerde factoren vanuit het literatuuronderzoek, voor een succesvolle acceptatie en 

adoptie van telezorg-technologie, zijn gebruikt als leidraad bij het identificeren van de mogelijkheden 

en barrières. Om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden van telezorg-technologie binnen 

de COPD-zorg, is de respondenten bijvoorbeeld per getoonde oplossingsrichting gevraagd of het 

gebruik van telezorg-technologie nuttig is binnen de COPD-zorg, of zij zelf gebruik zouden willen 

maken van telezorg-technologie en met welk doel. Vragen over de volgende factoren hebben 

voornamelijk als leidraad gediend bij de identificatie van de barrières: de gebruikersvriendelijkheid 

(complexiteit), de compatibiliteit en de kosten. De factoren ‘zichtbare resultaten’ en de ‘mogelijkheid 

tot uitproberen’ zijn niet direct meegenomen in de vragenlijst, omdat deze factoren in de literatuur 
minder sterk naar voren zijn gekomen als factoren voor een succesvolle adoptie en acceptatie.  

 

Als laatste is de respondenten aan het einde van het interview, via een vragenlijst, een aantal 

stellingen voorgelegd. Bij een aantal COPD-patiënten is de vragenlijst mondeling afgenomen, omdat 

dit door leesproblemen sneller ging. De stellingen gingen over de mate van belangrijkheid van de 

factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie geïdentificeerd vanuit de literatuur (relatief 

voordeel, complexiteit et cetera). De respondenten is gevraagd een oordeel te geven over de mate 

van belangrijkheid van de stellingen (range: 1-niet belangrijk tot 5-extreem belangrijk). Een 

voorbeeld van een betreffende stelling is ‘het systeem moet voor de zorgverlener makkelijk te 

gebruiken zijn’. De stellingen zijn aan de respondenten voorgelegd, omdat het in de praktijk mogelijk 
is dat gebruikersgroepen de verschillende factoren, voor een succesvolle acceptatie en adoptie, niet 

allen even zwaar laten meewegen in hun eigen evaluatie. Gebruikersgroepen kunnen het 

bijvoorbeeld veel belangrijker vinden dat de technologie ‘makkelijk te gebruiken’ is, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld ‘een goede aansluiting bij de dagelijkse werkzaamheden’. Via de stellingen moet het 

mogelijk worden een beoordeling te doen over hetgeen of factoren voor succes in meer of mindere 

mate belangrijk zijn ten opzichte van andere factoren.  

 

3.3.3 Korte beschrijving van drie mogelijke oplossingen 
Zoals in de vorige paragraaf kort beschreven is, zijn drie specifieke oplossingsrichtingen/ scenario’s 

van telezorg-technologie aan de respondenten getoond om uiteindelijk te toetsen of de vormgeving 

van telezorg-technologie van invloed is op de adoptie en acceptatie. Gekozen is voor  twee vormen 

van indirecte telebegeleiding en één vorm van directe telebegeleiding middels videocommunicatie, 

omdat uit de literatuur blijkt dat dit de twee meest gebruikte vormen zijn van telezorg-technologie. 

Daarnaast is voor drie verschillende oplossingsrichtingen gekozen, omdat uit de literatuur blijkt dat 

elke vorm van telezorg-technologie zijn eigen voor- en nadelen kent en er binnen de COPD-zorg geen 
‘best practice’ is. De volgende drie oplossingsrichtingen zijn aan de respondenten getoond:   

 

1. Health Buddy in combinatie met Health Hero iCare Desktop (wordt in de rest van het 

onderzoek aangeduid als de Health Buddy) 

2. TeleCOPD 

3. KOALA 

 

Ad 1.) De Health Buddy is een systeem voor het begeleiden van chronisch zieke patiënten. De Health 

Buddy dient als interface tussen de patiënt op afstand en de zorgverlener. De Health Buddy voert 

dagelijks een dialoog met de patiënt (over vitale symptomen, kennis en het gedragsrepertoire) om de 
patiënt goed te leren omgaan met zijn of haar aandoening. De Health Buddy kan bijvoorbeeld het 

advies geven aan de patiënt dat het noodzakelijk is contact met de behandeld arts op te nemen. 

Zorgverleners gebruiken de Health Buddy om patiënten op afstand te monitoren. De ingevoerde 

gegevens van de patiënt worden automatisch verzonden naar de Health Buddy iCare Desktop die 

voor de zorgverlener toegankelijk is. Via de desktop kan de zorgverlener, aan de hand van de door de 

patiënt ingevoerde data, een goed beeld krijgen van de gezondheid van de patiënt en kan de 

zorgverlener tijdig feedback geven wanneer noodzakelijk (zie ook bijlage 4 & 5) (Sananet.nl). 
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Ad 2.) Het programma TeleCOPD is een transmuraal zorgprogramma om patiënten op afstand te 

begeleiden bij het omgaan met hun aandoening in het dagelijks leven. Het programma bestaat uit 
een telemonitoring module, een zelfmanagement module en een module voor een optimale 

ketensamenwerking en communicatie. Een nauwe samenwerking tussen de 1e en 2e lijn vindt plaats 

en de patiënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het zorgproces. De patiënt vult periodiek een 

vragenlijst in (o.a. de Clinical COPD Questionnaire (CCQ)) en doet zelfstandig een longfunctiemeting 

(peakflow meting2). Daarnaast kan de deelnemer zelf een bericht toevoegen. Hierdoor wordt de 

deelnemer actief betrokken bij het eigen zorgproces. De meetgegevens zijn voor zorgverleners 

inzichtelijk via internet door middel van risicoprofielen. Wanneer er aanleiding toe is, neemt de 

zorgverlener, die de gegevens bekijkt, contact op met de patiënt. Via het programma TeleCOPD  

wordt de deelnemer (en de directe omgeving) ondersteund bij het vergroten van de kennis die men 

over COPD heeft. Dit gebeurd door middel van het aanbieden van relevante informatie via het online 
patiëntendossier aan de patiënt en door middel van huisbezoeken door een longverpleegkundige van 

de thuiszorg (zie ook bijlage 4 & 6) (Perdok, 2008). 

 

  
 

Ad 3.) KOALA is een vorm van telezorg via directe begeleiding. KOALA biedt zorg op afstand via de 

televisie in de huiskamer. Op een eenvoudige manier kan de patiënt 24 uur per dag contact maken 

met een Medisch Service Centrum (MSC). Aan de applicatie kunnen tevens diverse diagnostische 

apparaten worden gekoppeld om bijvoorbeeld de bloeddruk of het gewicht te meten. De gegevens 

worden op het MSC uitgelezen en beoordeeld. Periodiek contact is mogelijk voor het monitoren en 

begeleiden van patiënten. Het monitoren en begeleiden van COPD-patiënten vindt plaats door de 
afname van de CCQ-vragenlijst, daarnaast is eventueel is een longfunctietest mogelijk. Verder is het 

voor de patiënt mogelijk via KOALA op afstand contact te maken met vrienden of familie (zie ook 

bijlage 4). 

 

De keuze voor de Health Buddy en TeleCOPD is gemaakt, omdat deze technologieën toegepast zijn of 

momenteel toegepast worden binnen de COPD-zorg in andere delen van Nederland. De eerste 

                                                           
2
 Apparaat om de hoeveel uitgeblazen lucht te meten vanuit de longen. 
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resultaten zijn veelbelovend (zie bijlage 1). Daarnaast is TeleCOPD bestempeld door de Nederlandse 

Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) als ‘beste voorbeeld transmurale zorg’. Voor TeleCOPD 

is daarnaast gekozen, omdat men hierbij gebruikt maakt van internet. Uit de literatuur is naar voren 

gekomen dat internet een veelbelovend opkomend medium is (Miller, 2002). Voor KOALA is gekozen, 

omdat het een directe vorm van telebegeleiding is door middel van videocommunicatie. Daarnaast 

zijn de oplossingrichtingen gebaseerd op praktijkvoorbeelden van telezorg-technologie in Nederland, 

zodat het goed mogelijk was beschikbare filmpjes en screenshots te tonen. 

 

3.4 Respondentenwerving  
 

Inclusie criteria  

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek is ervoor gekozen de volgende gebruikersgroepen te 

includeren in dit onderzoek.  

� COPD-patiënten 

� Huisarts (& praktijkondersteuner) 

� Longarts (& longverpleegkundige) 
� Wijkverpleegkundigen van de thuiszorg 

 

Er is voor gekozen verschillende zorgverleners te interviewen die in de praktijk mogelijk gebruik gaan 

maken van telezorg-technologie. Hierdoor wordt meer inzicht verworven in de verschillende visies en 

perspectieven van gebruikersgroepen. Om geïncludeerd te worden in het onderzoek was het een 

vereiste dat respondenten werkzaam zijn binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen en geïnteresseerd 

zijn in het gebruik van telezorg-technologie binnen het COPD-zorgproces.  

 

Werving 

Zorgverleners zijn in de eerste instantie geworven via verschillende organisaties in Oost-Groningen. 
De organisaties zijn in de eerste instantie geselecteerd op basis van een getekende intentie verklaring 

(opgesteld door het ZIF), waarin zij aangaven in de toekomst wellicht mee te willen werken aan het 

aanbieden van ZoA. Het bleek erg lastig zorgverleners te werven op basis van de intentieverklaring. 

Daarom is er uiteindelijk voor gekozen de sneeuwbal methode toe te passen. Bij deze methode 

wordt geïnterviewde respondenten gevraagd of zij suggesties hebben voor andere personen die 

geïnterviewd kunnen worden (Babbie, 2004).  

 

De respondenten zijn benaderd voor het onderzoek via de e-mail of een brief. Naar aanleiding van de 

e-mail of brief is telefonisch contact opgenomen met de respondenten met de vraag of zij bereid 

waren deel te nemen aan het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van het convenience principe: wie 
beschikbaar was en ermee instemde deed mee. De COPD-patiënten zijn geworven via de huisartsen 

en longartsen die deel hebben genomen aan het onderzoek.  

 

Respondenten 

Er zijn 7 COPD-patiënten geïncludeerd in het onderzoek, allen afkomstig uit Oost-Groningen. In tabel 

3.1 wordt een overzicht gegeven van de betreffende patiënt kenmerken.   
 

Tabel 3.1 

Kenmerken van de geïnterviewde patiënten 

Geslacht: 

• Man 

• Vrouw 

 

4 

3 

Gemiddelde leeftijd:  66 

Ernst aandoening: 

• Lichte COPD (GOLD I & II) 

• Zware COPD (GOLD III & IV) 

 

3 

4 
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Er zijn 12 interviews afgenomen met zorgverleners. De zorgverleners zijn afkomstig uit Oost-

Groningen met uitzondering van één wijkverpleegkundige, één gespecialiseerd longverpleegkundige 

en één longarts. Onder de geïnterviewde respondenten bevinden zich: 

� 3 huisartsen  

� 1 nurse practitioner  

� 1 praktijkondersteuner  

� 1 nurse practitioner/praktijkondersteuner  

� 2 gespecialiseerd wijkverpleegkundigen van de thuiszorg (COPD-zorg)  

� 2 longartsen  
� 2 gespecialiseerd longverpleegkundigen (2e lijn) 

 

Een aantal personen die benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek (longartsen en 

longverpleegkundigen van twee ziekenhuizen, 2 praktijkondersteuners en 2 patiënten) hebben 

aangegeven af te zien van deelname aan het onderzoek. De volgende redenen zijn door verschillende 

respondenten gegeven: 

� Te druk/ geen tijd 

� Geen behoefte/ geen interesse in het gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 

� Geen deelname in verband met zwangerschapsverlof 

 

3.5 Analyse methode  
De interviews zijn allen op band opgenomen en zoveel mogelijk letterlijk uitgetypt. De duur van de 

interviews, afgenomen met zorgverleners en COPD-patiënten, varieerde van een half uur tot een uur. 

Dit was mede afhankelijk van de tijd die zorgverleners en patiënten beschikbaar hadden voor het 

interview. Respondenten is na afloop van het gesprek gevraagd of zij de uitwerking van het interview 

in wilden zien, alvorens de gegevens verwerkt zouden worden. Op deze manier hadden de 

respondenten de mogelijkheid om commentaar op de interviews te geven of aanvullingen te doen op 
het uitgewerkte interview. Drie respondenten hebben hiervan gebruik gemaakt. 

 

Voor het analyseren van de interviews, zijn de interviews gecodeerd. Het coderen van kwalitatief 

onderzoek bestaat volgens Boeije (2005) uit drie fasen: 

� Open coderen: alle gegevens worden zorgvuldig gelezen en in fragmenten ingedeeld. De 

fragmenten worden onderling vergeleken en gelabeld. 

� Axiaal coderen: in deze fase wordt onderscheid gemaakt tussen de belangrijke en minder 

belangrijke gegevens. Daarnaast worden tijdens deze fase de codes uit de eerste fase 

geordend. 

� Selectief coderen: in deze fase ligt de nadruk op de integratie en het leggen van verbanden 
tussen categorieën.  

 

In dit onderzoek zijn de uitgewerkte interviews eerst gecodeerd op basis van een open codering. In 

deze fase zijn alle tekstfragmenten gelabeld. Vervolgens zijn alle tekstfragmenten en de 

bijbehorende codes in Excel bij elkaar geplaatst en geordend. Er zijn twee Excel documenten 

aangemaakt, één voor de categorie zorgverleners en één voor de categorie patiënten. Bij het 

ordenen van de codes is gekeken of de codes, in beide Excel documenten, ondergebracht konden 

worden onder de thema’s en de daarbij behorende subthema’s zoals weergegeven in het schema in 

bijlage 7. Wanneer dit niet mogelijk was zijn nieuwe categorieën tot stand gekomen. Hierbij is telkens  
onderscheid gemaakt tussen codes bijbehorend bij oplossing 1, 2 of 3 (respectievelijk Health Buddy, 

TeleCOPD of KOALA). Daarnaast is gedurende deze fase onderscheid gemaakt tussen de belangrijke 

en minder belangrijke codes. Uit het coderen van de interviews in deze fase zijn uiteindelijk twee 

codebomen voortgekomen: één voor de categorie zorgverleners en één voor de categorie patiënten 

(bijlage 8 en 9). Via de codebomen zijn als laatste de uitspraken van de groepen zorgverleners en 

patiënten onderling vergeleken. Uitspraken over de verschillende mogelijkheden en barrières van 
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zorgverleners en patiënten hebben als leidraad gediend bij het maken van de vergelijking tussen de 

groepen (zie thema’s in bijlage 7). Beide codebomen hebben als  leidraad gediend bij het schrijven 

van de resultaten. Alvorens de resultaten definitief op papier zijn beschreven, is een laatste maal 

gekeken of alle codes, bij zorgverleners en patiënten, onder de juiste thema’s en subthema’s 

geplaatst waren en is gekeken of er geen overlap bestond tussen de categorieën.  
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H4. Resultaten praktijkonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten afkomstig uit het praktijkonderzoek beschreven. Er wordt 

gestart met de resultaten gericht op de beoordeling van het conceptuele scenario en de beoordeling 

van de factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie vanuit de 

literatuur op basis van belangrijkheid. Vervolgens wordt ingegaan op de eventuele meerwaarde van 
telezorg-technologie binnen de COPD-zorg ten opzichte van de huidige manier van werken en de 

barrières waar men rekening mee moet houden bij het eventueel toepassen van telezorg-

technologie in de praktijk.  

 

4.1 Beoordeling scenario en factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie 
In deze paragraaf wordt  beschreven of het scenario voor de respondenten onduidelijkheden bevat 
en hoe zij de factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie 

beoordelen op basis van belangrijkheid. 

 

4.1.1 Beoordeling scenario  

Uit tabel 4.1 blijkt dat vrijwel alle respondenten het conceptuele scenario duidelijk vonden. De 
afkortingen in tabel 4.1 staan achtereenvolgens voor: H = huisarts, NP = nurse practitioner, POH = 

praktijkondersteuner, NPPO = zorgverlener met taken van een nurse practitioner en een  

praktijkondersteuner, WV = wijkverpleegkundige, LV = longverpleegkundige, LA = longarts, PL = 

patiënt met lichte COPD en PZ = patiënt met zware COPD. Wanneer meerdere zorgverleners van de 

betreffende categorie geïnterviewd zijn, worden de afkortingen gevolgd door het nummer van de 

geïnterviewde respondent.3 

 
Tabel 4.1 

Reacties van respondenten op scenario 
Vraag Reacties van de respondenten 

Zijn alle aspecten in het scenario  

duidelijk?  

 

� Ja (H1, H2, NP, POH, NPPO, WV1, LV1, LA1, LA2, PL1, PL2, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4)   

� Ik heb wel een opmerking over het plaatje wat je schetst (H3) 

� Op zich wel (WV2) 

� Ik wil eerst graag een paar praktijkvoorbeelden zien (LV2) 

� Redelijk (na veel uitleg) (PL3) 

 

4.1.2 Beoordeling factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie 

In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de mate waarin gebruikersgroepen de factoren voor 
een succesvolle acceptatie en adoptie belangrijk vinden. De geïdentificeerde factoren voor een 

succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie vanuit de literatuur, worden op enkele 

uitzonderingen na, gemiddeld als ‘heel belangrijk’ beoordeeld door zorgverleners en patiënten. Er is  

weinig verschil tussen de mening van patiënten en zorgverleners over de mate van belangrijkheid 

van de factoren. De beoordeling van de factoren ‘zichtbare resultaten’, ‘mogelijkheid tot 

uitproberen’ en factoren gericht op ‘de kwaliteit van het systeem (technische problemen,  veiligheid/ 

betrouwbaarheid van het systeem en privacy waarborging)’ vormen hierop een uitzondering. 

 

Aan de factoren, geïdentificeerd vanuit de literatuur, zijn de volgende twee factoren door enkele 
zorgverleners toegevoegd. Deze twee factoren zijn door de betreffende zorgverleners beoordeeld als 

extreem belangrijke factoren om de kans op een succesvolle acceptatie en adoptie te vergroten: 

� Meetbare valide parameters (zie ook hoofdstuk 4.7.2) 

� Coördinatie (zie hoofdstuk ook 4.7.3) 

                                                           
3
 Wanneer bijvoorbeeld een citaat wordt gebruikt bij de presentatie van de resultaten in de rest van het 

hoofdstuk, wordt tevens gebruik gemaakt van de betreffende afkortingen.  



 

 

Tabel 4.2 

Beoordeling factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie vanuit de literatuur door zorgverleners en patiënten 

 1 - Niet  

Belangrijk 

2 - Beetje  

belangrijk 

3 - 

Belangrijk 

4 - Heel  

belangrijk 

5 - Extreem  

belangrijk 

Gemiddelde 

zorgverleners 

Gemiddelde 

patiënten 

Overall 

gemiddelde 

Geen 

mening 

Missende 

waarden 

Voordeel/Nut           

- Het gebruik van het systeem moet voor mij een 

groot relatief voordeel hebben t.o.v. de huidige 

manier van werken/ manier waarop ik zorg ontvang 

(N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

6x 

(z=5) (p=1) 

6x 

(z=3) (p=3) 

4x 

(z=4) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

1x  

(z=0) (p=1) 

2x 

(z=0) (p=2) 

Gebruikersvriendelijkheid           

- Het systeem moet voor de zorgverlener makkelijk 

te gebruiken zijn (N=12) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

7x 

(z=7) (p=0) 

3x 

(z=3) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

-  Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

- Het systeem moet voor de patiënt simpel in het 

gebruik zijn (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=0) (p=1) 

3x 

(z=1) (p=2) 

6x 

(z=4) (p=2) 

7x 

(z=7) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

- Er moet zo min mogelijk scholing nodig zijn voor 

gebruik (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

9x 

(z=4) (p=5) 

7x 

(z=7) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

- Het systeem moet vrij zijn van technische 

problemen (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=0) (p=1) 

6x 

(z=3) (p=3) 

10x 

(z=9) (p=1) 

Extreem 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

- Het systeem moet veilig en betrouwbaar zijn (bijv. 

bij de omgang met gegevens) (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=0) (p=1) 

3x 

(z=3) (p=0) 

13x 

(z=9) (p=4) 

Extreem 

belangrijk 

Extreem 

belangrijk 

Extreem 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

- De privacy van de patiënt gegevens moet 

gewaarborgd blijven gedurende het gebruik (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

5x 

(z=4) (p=1) 

11x 

(z=7) (p=4) 

Extreem 

belangrijk 

Extreem 

belangrijk 

Extreem 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

Compatibiliteit           

- Het systeem moet aansluiten bij de huidige 

zorgstructuur (bijvoorbeeld weinig verandering van 

taken/ huidige rol in zorgproces blijft gelijk) (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=2) (p=0) 

5x 

(z=4) (p=1) 

6x 

(z=6) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

4x 

(z=0) (p=4) 

2x 

(z=0) (p=2) 

- Het systeem moet aansluiten bij technologieën 

waar ik al gebruik van maak (bijv. HIS) (N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

1x 

(z=1) (p=0) 

6x 

(z=4) (p=2) 

6x 

(z=6) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

3x 

(z=0) (p=3) 

2x 

(z=0) (p=2) 

Mogelijkheid tot uitproberen           

- Ik moet de mogelijkheid hebben om het systeem 

te testen/ uit te proberen (N=19) 

1x 

(z=0) (p=1) 

0x 

(z=0) (p=0) 

4x 

(z=2) (p=2) 

6x 

(z=4) (p=2) 

6x 

(z=6) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Belangrijk Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

Zichtbare resultaten           

- Er moeten zichtbare en bewezen resultaten 

aanwezig zijn van de effecten van het systeem 

(N=19) 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

2x 

(z=2) (p=0) 

6x 

(z=4) (p=2) 

6x 

(z=6) (p=0) 

Heel 

belangrijk 

Belangrijk Heel 

belangrijk 

1x 

(z=0) (p=1) 

2x 

(z=0) (p=2) 

Kosten           

- Kosten vormen een barrière voor gebruik (N=19) 0x 

(z=0) (p=0) 

0x 

(z=0) (p=0) 

3x 

(z=3) (p=0) 

7x 

(z=3) (p=4) 

7x 

(z=6) (p=1) 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Heel 

belangrijk 

0x 

(z=0) (p=0) 

2x 

(z=0) (p=2) 

* De Z en de P in de kolommen 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 



 

 

4.2 Relatief voordeel van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag of telezorg-technologie  zorgverleners en 

patiënten voldoende relatief voordeel biedt. Zoals eerder besproken vormen hierbij drie 

aangedragen oplossingsrichtingen van telezorg-technologie het uitgangspunt: de Health Buddy, 

TeleCOPD en KOALA. Zorgverleners geven aan dat de inzet van telezorg-technologie, als oplossing 

voor de toekomstige problematiek binnen de COPD-zorg, afhankelijk is van de organisatie van zorg in 

Oost-Groningen. Daarnaast speelt de problematiek die herkenbaar is voor de regio een rol. Alvorens 

de mogelijkheden van de geëvalueerde oplossingsrichtingen besproken worden, wordt daarom eerst 

kort ingegaan op de huidige organisatie van zorg in de regio en de voornaamste problemen binnen 

de COPD-zorg in Oost-Groningen. 
 

4.2.1 Huidige organisatie van de COPD-zorg in Oost-Groningen in een notendop 

Bij het beschrijven van de organisatie van zorg voor COPD-patiënten kan onderscheid gemaakt 

worden tussen COPD-patiënten met lichte COPD (GOLD I & II) en COPD-patiënten met zware COPD 

(GOLD III & IV). 
 

COPD-patiënten met lichte COPD 

Mensen met lichte COPD zijn in Oost-Groningen over het algemeen onder behandeling van de 

huisarts. Een groot deel van de huisartsenpraktijken in Oost-Groningen hebben het monitoren en 

begeleiden van COPD-patiënten uitbesteed aan LabNoord4. LabNoord meet op een gestructureerde 

wijze de longfunctie, doet de anamnese, brengt de gezondheidssituatie van COPD-patiënten in kaart 

(middels de CCQ-vragenlijst) en controleert bij elk bezoek de inhalatie techniek. De verkregen 

waarden worden doorgestuurd naar de longarts waarmee LabNoord samenwerkt. De longarts brengt 

vervolgens behandeladvies uit aan de huisarts (die de patiënt behandeld). De huisarts is 

verantwoordelijk voor het overnemen van het advies van de longarts en brengt het advies vervolgens 
over aan de patiënt. COPD-patiënten komen gemiddeld één keer per jaar voor controle bij LabNoord. 

LabNoord begeleidt voornamelijk COPD-patiënten met lichte COPD (GOLD I & II). Volgens 

zorgverleners zijn de verantwoordelijkheden binnen de keten goed afgestemd en afgesproken. Ook 

bij de praktijken die zelf de zorg voor COPD-patiënten verzorgen, komt een stabiele patiënt 

gemiddeld één keer per jaar voor controle. Longfunctietesten worden dan vaak op de praktijk 

uitgevoerd door een gespecialiseerd longverpleegkundige. Daarbij brengen patiënten tevens één a 

twee keer per jaar een bezoek aan de POH’er. Wanneer patiënten tussen de jaarlijkse controles door 

vragen hebben kunnen zij telefonisch contact opnemen met de huisarts of de POH’er. In een aantal 

praktijken is contact via e-consultatie mogelijk. Uit ervaringen van zorgverleners blijkt dat COPD-

patiënten hier nauwelijks gebruik van maken.  
 

COPD-patiënten met zware COPD 

Mensen met zware COPD zijn over het algemeen onder behandeling van de longarts. Zij bezoeken gemiddeld  

één keer per half jaar een longarts en één keer per half jaar een gespecialiseerd 

longverpleegkundige5. Wanneer het mensen met zeer ernstig COPD betreft, bezoekt de patiënt vaak 

eens in de drie maanden de longarts. Zorgverleners geven aan dat er in Oost-Groningen goed wordt 

samengewerkt tussen de longarts en de longverpleegkundige. Verder is de zorg, binnen de 2e lijn, in 

Oost-Groningen momenteel erg laagdrempelig. Tussen de reguliere controles is er regelmatig 

telefonisch contact met de patiënt. Daarnaast kunnen patiënten altijd bellen of mailen met de 

longverpleegkundige. Longverpleegkundigen in Oost-Groningen geven aan voldoende tijd te hebben 
om patiënten tussen de reguliere controles door te woord te staan. Wanneer patiënten moeite 

                                                           
4
 Astma/COPD dienst van het regionale huisartsen laboratorium. 

5
 Verder aangeduid als ‘longverpleegkundige’ 
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hebben met een bezoek aan het ziekenhuis, wordt de afstand bij acute problemen overbrugd door 

een bezoek aan huis door de huisarts (dit geldt tevens voor GOLD I & II patiënten).  

 

COPD-patiënten die verkeren in de palliatieve fase, ontvangen naast de zorg vanuit het ziekenhuis, 
over het algemeen ongeveer twee tot drie maal daags zorg van de thuiszorg. Een 

longverpleegkundige geeft aan dat er binnen de COPD-zorg sprake is van een relatief lange 

palliatieve fase in vergelijking tot andere ziektebeelden.6 

 

4.2.2 Problematiek binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen 
Door zorgverleners worden met name problemen op gedragsniveau en problemen op het niveau van 

de organisatie van zorg genoemd.  

 

Problemen op gedragsniveau 

Problemen op gedragsniveau vormen in Oost-Groningen een probleem. Zorgverleners geven aan dat 

deze problemen kunnen leiden tot een hoge zorgvraag en frequente exacerbaties. Uit de reactie op 

de problematiek zijn, vanuit zorgverlenersperspectief, de volgende voornaamste problemen op 

gedragsniveau binnen COPD-zorg in Oost-Groningen naar voren gekomen: 

1. Laag ziekte inzicht/ slechte zelfanalyse 
2. Motivatieprobleem 

 

Ad 1.) Zorgverleners geven aan dat bij een groot deel van de COPD-patiënten het ziekte inzicht erg 

laag is. Mensen zijn zich slecht bewust van hun gezondheid, schuiven klachten vaak weg en merken 

niet dat zij een exacerbatie krijgen. Ook worden gegeven adviezen vaak vergeten. In de toekomst 

zien zorgverleners graag dat het zelfmanagement van patiënten vergroot wordt, om verslechtering 

van de COPD te voorkomen en zodat patiënten enkel bij urgente problemen een zorgverlener 

hoeven te bezoeken. Ook dit zal op lange termijn leiden tot kostenreductie en werkvermindering. De 

geïnterviewde COPD-patiënten geven zelf aan goed met hun COPD om te kunnen gaan. 

Zelfmanagement vormt volgens COPD-patiënten geen probleem.  
 

Ad 2.) Zorgverleners geven aan dat een deel van de COPD-patiënten niet gemotiveerd is om goed om 

te gaan met hun COPD. Mensen blijven bijvoorbeeld roken, leven slecht en komen niet opdagen op 

spreekuur. Daarnaast nemen mensen hun medicatie vaak niet juist in of vergeten hun medicatie in te 

nemen. Wanneer mensen hun medicatie juist en tijdig innemen kunnen exacerbaties voorkomen 

worden. Eén van de zorgverleners benadrukt echter dat mensen met COPD over het algemeen niet 

goed behandeld willen worden. Dit beeld wordt niet door COPD-patiënten bevestigd.  

 

Problemen op niveau van de zorgorganisatie  

Naast de problemen op gedragsniveau worden problemen op niveau van de zorgorganisatie 
benoemd. Het aantal COPD-patiënten neemt toe. Mensen in de palliatieve fase hebben door hun 

fysieke gesteldheid veel moeite om zorgverleners te bezoeken. Hierdoor kunnen eventuele 

moeilijkheden minder snel voorkomen worden. Huisbezoeken zijn in Oost-Groningen bij deze 

mensen momenteel niet mogelijk, omdat er sprake is van een tekort aan gespecialiseerd 

longverpleegkundigen of goede POH’ers in de eerste lijn. Ook een deel van de COPD-patiënten geeft 

aan dat zorg niet toegankelijk is en er sprake is van bereikbaarheidsproblemen. Een ander deel van 

de patiënten geeft echter aan dat zorg wel toegankelijk en bereikbaar is. Zij zijn tevreden over de 

momenteel geleverde zorg. 

                                                           
6
 Naast zorg die COPD-patiënten ontvangen vanuit de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de thuiszorg, 

bezoeken COPD-patiënten vaak partijen als een diëtist en/of een fysiotherapeut. Deze partijen vallen buiten de 

scope van dit onderzoek.  
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4.2.3 Relatief voordeel telezorg-technologie ten opzichte van de huidige zorg 

In deze subparagraaf worden, per aangedragen oplossingsrichting, de voordelen en mogelijkheden 

besproken die zorgverleners en patiënten zien in de toepassing van de betreffende technologie 

binnen de COPD-zorg. Per oplossing worden telkens eerst de voordelen vanuit het perspectief van de 

zorgverlener besproken, gevolgd door de voordelen vanuit het perspectief van de patiënt. 
 

Health Buddy 

Zorgverleners zien verschillende mogelijkheden in het gebruik van de Health Buddy gecombineerd 

met de Health Hero iCare Desktop binnen de COPD-zorg, te weten: 

1. Werkbesparing via begeleiding/ondersteuning door Health Buddy 

2. Vergroten empowerment patiënt 

3. Medische data-uitwisseling (patiënt - zorgverlener) 

 

Ad 1.) Wanneer de Health Buddy patiënten op afstand begeleiding en advies kan geven, zonder dat 

hier een zorgverlener bij betrokken is, kan dit leiden dit tot werkbesparing. De Health Buddy zou 
(tijdelijk) ingezet kunnen worden om mensen goed te leren omgaan met hun ziekte, wanneer zij 

beginnen met het gebruik van pufjes en andere medicatie of wanneer zij veel klachten ervaren. Een 

huisarts geeft aan dat de Health Buddy de POH’er bijvoorbeeld werk uit handen kan nemen, wanneer 

de Health buddy uitgebreid wordt met educatieve elementen. De Health Buddy zou mensen 

bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het gebruik van de juiste inhalatie techniek. Op eenzelfde 

manier kan het apparaat COPD-patiënten bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het stoppen met 

roken.  

 

Ad 2.) Zorgverleners zien graag dat het empowerment van COPD-patiënten vergroot wordt. Een deel 

van de zorgverleners hoopt via de Health Buddy het ziekte inzicht, het ziekte besef en het 
zelfmanagement te bevorderen, zodat mensen zich bewuster worden van hun gezondheid. De Health 

Buddy kan mensen betrekken bij eigen zorg en kan daarnaast een goede externe motivator zijn om 

mensen gemotiveerder te houden voor hun ziekte. Een huisarts geeft aan dat de Health Buddy voor 

mensen met frequente exacerbaties en een matige therapietrouw een goede aanvulling kan zijn op 

de huidige manier van zorgverlening. Wel wordt door verschillende zorgverleners benadrukt dat met 

name binnen bijvoorbeeld de diabeteszorg de meerwaarde groot is, omdat het binnen de COPD-zorg 

moeilijk is objectieve waarden te meten en daar interventies aan te verbinden (zie hoofdstuk 4.7.2). 

Daarnaast geven zowel COPD-patiënten als zorgverleners aan dat diabetes in tegenstelling tot COPD 

een zeer dynamisch ziektebeeld is.  

 
Ad 3.) Een aantal zorgverleners zou graag een aantal objectieve parameters meten van de patiënt via 

de Health Buddy. Vroegtijdige signalering is mogelijk via het meten van objectieve parameters. 

Daarnaast kan de zorgverlener dan tijdig inspelen op de situatie van de patiënt. Met name binnen de 

diabeteszorg zien zorgverleners mogelijkheden om mensen preventief te monitoren via objectieve 

waarden. Zoals eerder aangegeven is het binnen de COPD-zorg lastig op afstand vaste en objectieve 

parameters te verkrijgen van de patiënt (zie hoofdstuk 4.7.2).  

 

In tegenstelling tot zorgverleners zien de geïnterviewde COPD-patiënten minder mogelijkheden in  

het gebruik van de Health Buddy. COPD-patiënten zien de Health Buddy vooral als extra 

ondersteuning bij hun ziekte. Expliciet wordt door COPD-patiënten benadrukt dat zij doelen op  
minder mobiele, eenzame of angstige COPD-patiënten met ernstige COPD of voor mensen die 

geestelijk achteruitgaan. COPD-patiënten zelf geven echter aan geen behoefte te hebben aan het 

gebruik van de Health Buddy om hun zelfmanagement te bevorderen. Ook een longarts is van 

mening dat een betreffende technologie niet nodig is om het zelfmanagement te bevorderen en 

geeft aan dat mensen hun situatie vaak zelf wel aanvoelen. 
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TeleCOPD 

Enkele zorgverleners geven aan dat TeleCOPD weinig toevoegt binnen de huisartsenzorg, omdat  het 

monitoren en begeleiden van patiënten onder andere uitbesteed is aan LabNoord (zie hoofdstuk 

4.2.1). Hierover zijn gebruikers erg tevreden. Een deel van de zorgverleners ziet wel mogelijkheden  
in het gebruik van de applicatie, te weten: 

1. Medische data-uitwisseling patiënt - zorgverlener (werkbesparing) 

2. Communicatie & informatie uitwisseling binnen keten 

3. Toegankelijke zorg op afstand 

 

Ad 1.) Zorgverleners geven aan TeleCOPD eventueel te gebruiken om, naast de reguliere controles of 

wanneer er sprake is van een verergering van klachten, een stukje extra inzage te krijgen in de 

gezondheidssituatie van de patiënt door het uitwisselen van medische data (CCQ-vragenlijst of 

bijvoorbeeld informatie over het rookgedrag). Via de applicatie kunnen zorgverleners patiënten 

beter begeleiden bij hun ziekte. Zorgverleners kunnen, buiten de reguliere controles, op afstand een 
goed beeld krijgen en houden van de situatie van patiënten. Een huisarts geeft aan dat periodieke 

preventieve monitoring kan leiden tot werkbesparing. Huisbezoeken zijn niet meer nodig wanneer de 

gezondheid op afstand goed in kaart kan worden gebracht. De medicatie kan op afstand worden 

aangepast en door vroegtijdige signalering kunnen moeilijkheden worden voorkomen. Wel zijn 

hiervoor, naast de CCQ-vragenlijst, meerdere gegevens nodig zoals longfunctie gegevens, het 

medicatiegebruik, de geschiedenis van de patiënt enzovoorts. Ook hier wordt door verschillende 

zorgverleners benadrukt dat het binnen de COPD-zorg lastig is om op afstand een objectief beeld te 

krijgen van de patiënt (zie hoofdstuk 4.7.2).  

 
Ad 2.) Hoewel telezorg-technologie zich in dit onderzoek focust op het monitoren en begeleiden van 

COPD-patiënten, hebben verschillende zorgverleners laten blijken dat het optimaliseren van de 

uitwisseling van medische data over de patiënt binnen de keten (tussen zorgverleners) veel 

meerwaarde met zich meebrengt. Meerdere zorgverleners geven aan dat er goede afspraken zijn 

gemaakt over de verantwoordelijkheden binnen de keten in Oost-Groningen, maar de communicatie 

tussen 1e en 2e lijn kan verbeterd worden om dubbel werk te voorkomen. Via een betreffende 

applicatie als TeleCOPD kan de geschiedenis van de patiënt in kaart worden gebracht op bijvoorbeeld 

de gezamenlijke desktop. Hierdoor kunnen zorgverleners, bij bijvoorbeeld de overdracht van een 

patiënt vanuit de 2e naar de 1e lijn, sneller handelen. Zorgverleners geven aan dat men gezamenlijk 

zorg moet leveren voor de patiënt. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. 
 

Ad 3.) Zorgverleners geven aan dat zorg via de internet applicatie TeleCOPD toegankelijker wordt. 

Voor kleine vragen of het invullen van de CCQ-vragenlijst, hoeft de patiënt niet meer direct naar de 

zorgverlener te komen. Een longarts en longverpleegkundige benadrukken dat door laagdrempelige 

zorg en de extra informatie voorziening op afstand eventuele moeilijkheden vroegtijdig kunnen 

worden voorkomen.   

 

Naast zorgverleners zien COPD-patiënten mogelijkheden in het gebruik van de internetapplicatie 

TeleCOPD, te weten: 

1. Extra ondersteuning en begeleiding 
2. Toegankelijke zorg op afstand 

3. Managen eigen ziekte 

 

Ad 1.) Net als zorgverleners geven patiënten aan dat een extra meekijkend oog via de applicatie erg 

prettig is. Met name wanneer het slechter gaat met de patiënt of voor oudere COPD-patiënten kan 

het erg prettig zijn extra ondersteuning te ontvangen.  

 

Ad 2.) Het contact dat men kan leggen met zorgverleners via het internet spreekt COPD-patiënten 

aan. Zorg is erg toegankelijk doordat men snel een korte vraag bij de zorgverlener neer kan leggen. 
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Dit heeft volgens patiënten een geruststellend effect. De afstand tot zorg kan daarnaast overbrugd  

worden. 

 

Ad 3.) Twee COPD-patiënten geven aan dat het prettig is eigen gegevens in te zien via de applicatie. 
Op deze manier is het goed mogelijk de eigen ziekte te monitoren en te managen. Ook enkele 

zorgverleners geven aan dat de inzage in eigen gegevens kan bijdragen aan het bevorderen van  

patiënt empowerment. 

 

KOALA 

Hoewel zorgverleners de patiënt liever persoonlijk op het spreekuur zien of bij de patiënt langs gaan, 

geven enkele zorgverleners aan de volgende mogelijkheden te zien in het gebruik van KOALA: 

1. Sociale ondersteuning 

2. Tijdsbesparing via MSC 

3. Toegankelijke zorg (middels direct contact met de eigen zorgverlener) 
a. Contact intensiveren & voorkomen moeilijkheden 

b. Educatie & instructie 

 

Ad 1.) Zorgverleners zijn van mening dat beeld- en spraaktechnologie een goede bijdrage kan leveren 

aan het aanbieden van psychosociale zorg op afstand aan de patiënt. Via een MSC is het goed 

mogelijk mensen gerust te stellen. Dit draagt mogelijk bij aan het verbeteren van de kwaliteit van 

leven van de patiënt.   

 

‘Maar mensen willen toch graag contact en je kunt ze toch wat meer geruststellen. Daarvoor 

kun je het goed gebruiken (NPPO).’ 

 

Ad 2.) Een nurse practitioner is van mening dat zorg op afstand via een MSC mogelijk kan leiden tot 

werkvermindering. Zorg via een MSC kan mogelijk consulten binnen de huisartsenzorg verminderen 

en bijdragen aan het voorkomen van ziekenhuisopnames door vroegtijdige signalering.  

 

Ad 3a.) Binnen de 2e lijn vormt beeld- en spraaktechnologie, mits rechtstreeks gekoppeld aan de 

polikliniek, volgens zorgverleners een goede aanvulling op de huidige manier van zorgverlening voor 

de groep COPD-patiënten die moeite hebben naar het ziekenhuis te komen. Met name voor mensen 

in de palliatieve fase kan het contact intensiever worden via beeld- en spraaktechnologie. Beeld- en 
spraaktechnologie brengt meerwaarde met zich mee boven de huidige vorm van contact, doordat er 

oogcontact mogelijk is.  

 

‘Nu heb ik dat ook wel telefonisch, maar via beeld- en spraakcontact zou dan beter zijn. Dan 

kan ik zien wat er met de personen aan de hand is, bijvoorbeeld dikke benen (LV1).’ 

 

Door het aanbieden van laagdrempelige en toegankelijke zorg kunnen patiënten makkelijker contact 

maken met zorgverleners. Hierdoor kunnen eventuele moeilijkheden sneller voorkomen worden.  

Daarnaast is het via laagdrempelige en toegankelijke zorg volgens enkele zorgverleners mogelijk 

ziekenhuisopnames te voorkomen en de duur van ziekenhuisopnames te verkorten.  
 

‘Ik denk namelijk wel dat je er ziekenhuisopnames mee voorkomt. Dat doe je al,  zoals wij dat 

nu doen, door laagdrempelig te zijn. Sowieso verkorten wij de duur van een 

ziekenhuisopname ermee (LV1).’ 

 

Ook is beeld- en spraaktechnologie volgens zorgverleners een goede methode om extra informatie te 

krijgen over de situatie van de patiënt buiten de reguliere controles.  
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Ad 3b.) Wanneer mensen moeite hebben om naar zorgverleners toe te komen, zou beeld- en 

spraaktechnologie een goede rol kunnen spelen bij overleg momenten tussen de patiënt en de 

POH’er of de patiënt en de longverpleegkundige. Het geven van educatie of instructie op afstand zou 

goed mogelijk zijn via beeld- en spraaktechnologie. Zorgverleners geven aan dat dit telefonisch zeer 
lastig is, omdat er geen visueel contact is en men bijvoorbeeld een inhalatie techniek niet voor kan 

doen.  

 

Ook patiënten zien de volgende mogelijkheden in het toepassen van beeld- en spraaktechnologie: 

1. Sociale ondersteuning 

2. Toegankelijke zorg (24-uurs contact punt) 

 

Ad 1.) Beeld- en spraaktechnologie kan, met name voor oudere en eenzame mensen, een goede rol 

vervullen bij het aanbieden van sociale ondersteuning aan deze patiënten.  

 
Ad 2.) Een aantal COPD-patiënten met ernstige COPD geeft aan dat met name de 24-uurs service een 

uitkomst is. Bij twijfel kan men dag en nacht op een simpele wijze contact opnemen met het MSC 

voor advies, zonder direct contact op te hoeven nemen met de eigen zorgverlener. Dit geeft COPD-

patiënten een gerust gevoel.   

 

‘Het geeft mij een gerust gevoel en het is heel toegankelijk. Vaak zit ik met het idee van moet 

ik nu wel bellen of niet bellen en ik wil ook niet om de haverklap bellen. En dit is wel heel 

handig (PZ1).’ 

 

Enkele zorgverleners zijn echter van mening dat een 24-uurs contact punt niets bijdraagt en mensen 

gewoon direct contact moeten opnemen met een arts wanneer er iets mis is.  

 

Overige mogelijkheden 

Eén huisarts heeft aangegeven dat zorg binnen de COPD-zorg beter op wijkniveau georganiseerd kan 

worden, middels geïntegreerde zorgprogramma’s, in plaats van het gebruik van de aangedragen 

technologieën. Binnen de COPD-zorg worden mensen dan bijvoorbeeld eens in de drie maanden 

opgeroepen op het spreekuur van de longverpleegkundige (dit is op wijkniveau in plaats van naar het 

ziekenhuis) voor een preventieve controle. De verkregen gegevens stuurt de longverpleegkundige 

vervolgens naar de longarts. Op basis van de gegevens geeft de longarts de huisarts een 
behandeladvies en dat advies past de huisarts lokaal toe bij de patiënt.  

 

‘Ik denk dat de voordelen van ZoA, voor mensen die niet mobiel zijn, toch vooral zitten in de 

voordelen te behalen op wijkniveau. Net als dat de supermarkt overal zit. Dat zorg bereikbaar 

is op wijkniveau (H1).’ 

 

4.2.4 Conclusie relatieve voordeel van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 
Er is geen eenduidigheid onder gebruikersgroepen over een oplossingsrichting die de meeste 

meerwaarde met zich mee brengt binnen de COPD-zorg (zie tabel 4.3). Vanuit het 

zorgverlenersperspectief brengt telezorg-technologie voordeel met zich mee wanneer de 

technologie zich richt op het vergroten van het empowerment van de patiënt via bijvoorbeeld de 

Health Buddy. De lage zelfzorg en het lage zelfmanagement vormt een urgent probleem binnen de 

COPD-zorg in Oost-Groningen. Daarnaast kan een Health Buddy leiden tot werkbesparing, omdat het 

apparaat zelfstandig communiceert met de patiënt. TeleCOPD spreekt zorgverleners voornamelijk 

aan om medische data tussen de patiënt en de zorgverlener uit te wisselen zodat men extra inzicht 
krijgt in de situatie van de patiënt buiten de reguliere controles. Ook COPD-patiënten zien de 

genoemde voordelen in het gebruik van TeleCOPD. KOALA spreekt zorgverleners en patiënten 

voornamelijk aan om mensen sociale ondersteuning en toegankelijke zorg op afstand aan te bieden. 
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Met name het 24-uurs contact punt geeft patiënten bij KOALA een geruststellend gevoel. Vanuit het 

zorgverlenersperspectief vormt een rechtstreekse beeld- en spraakverbinding tussen de zorgverlener 

(POH’er of LV) en de patiënt, met name binnen de ziekenhuiszorg, een goede aanvulling op de 

huidige manier van zorgverlening in Oost-Groningen. Het leveren van acute zorg is niet goed mogelijk 
via telezorg-technologie binnen de COPD-zorg.  

 
Tabel 4.3 

Samenvatting voordeel/ nut telezorg-technologie binnen de COPD-zorg  

Relatief voordeel z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Voordelen/ 

mogelijkheden 

z - Werkbesparing via 

ondersteuning/ begeleiding door 

Health Buddy (H2, H3, LV2) 

- Vergroten empowerment (H2, 

H3, NP, NPPO, WV2, LV2,) 
- Medische data-uitwisseling 

patiënt - zorgverlener (H3, NP, 

LV2) 
- (Voordeel met name binnen 

diabeteszorg (H2, H3 (NPPO, NP, 

LA1, WV1)) 

- Medische data-uitwisseling 

patiënt - zorgverlener (H1, LV2, 

NPPO, POH, LV2, LA2, WV1) 
- Communicatie en informatie 

uitwisseling binnen keten (H2, NP, 

NPPO, LV1, LV2, WV2) 
- Toegankelijke zorg op afstand 
(LV1, POH, LA2)  
 

- Sociale ondersteuning (NPPO, 

H3, WV2, LV1) 
- Tijdsbesparing via MSC (NPPO, 

NP) 
- Toegankelijke zorg middels 

direct contact met eigen 

zorgverlener (LA1, LV1): contact 

intensiveren & voorkomen 

moeilijkheden (NP, POH, LV1, LV2)/ 

educatie & instructie (POH, NP, 

LV2) 

 p - Ondersteuning oudere, 

eenzame, minder mobiele & 

angstige mensen (PL1, PL2, PZ3)  

 

- Extra ondersteuning en 

begeleiding (PL1, PZ4) 

- Toegankelijke zorg op afstand 
(PL1, PZ1, PZ4) 
- Managen eigen ziekte (PL1, PL2) 

- Sociale ondersteuning (PL1, PZ4) 

- Toegankelijk zorg (24-uurs 

contact punt)  (PL1, PL2, PZ1, PZ4) 

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 

4.3 Gebruikersvriendelijkheid als barrière 
In deze paragraaf wordt besproken of factoren gerelateerd aan de gebruikersvriendelijkheid een  

barrière vormen bij de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. Achtereenvolgens 

worden de volgende onderwerpen besproken: leren omgaan met de technologie/ educatie, eenvoud 

van de technologie in gebruik, de kwaliteit van het systeem en de laagdrempeligheid & 

toegankelijkheid.  

 

4.3.1 Leren omgaan met de technologie/ educatie 
Zorgverleners zien weinig problemen wat betreft de educatie benodigd voor het gebruik van 

telezorg-technologie voor henzelf. Enkel bij KOALA, waarbij gewerkt wordt via een MSC, vormt de 

educatie van medewerkers in het MSC een barrière. Zorgverleners geven verder aan dat de mate 

waarin een technologie makkelijk te begrijpen is en de mate van scholing die benodigd is voor 

gebruik, met name voor de COPD-patiënt, een belangrijke barrière vormt. De volgende redenen 

worden hiervoor door zorgverleners aangedragen: 
1. Een niet technologisch georiënteerde doelgroep 

2. Een lage SES 

3. Mogelijke motivatieproblemen 

4. Lage zelfreflectie 

 

De redenen zijn volgens zorgverleners onafhankelijk van de technologie die men uiteindelijk wil gaan 

gebruiken. Daarom wordt bij het beschrijven van de redenen geen onderscheid gemaakt tussen de 

oplossingsrichtingen. COPD-patiënten geven aan zelf weinig problemen te zien wat betreft de 

educatie en het leren omgaan met de technologie.  
 

Ad 1.) Volgens zorgverleners zijn mensen met COPD, die het meeste baat zullen hebben bij het 

gebruik van telezorg-technologie, over het algemeen oudere niet technologisch georiënteerde 
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mensen. Goede begeleiding en uitleg zijn daarom essentieel. COPD-patiënten geven echter aan geen 

moeite te hebben met technologie gebruik. Wel zou het gebruik van internet voor problemen 

kunnen zorgen. Een aantal patiënten heeft hier geen ervaring mee.  

 

Ad 2.) In Oost-Groningen is over het algemeen sprake van een lage Sociaal Economische Status (SES). 

Mensen vinden snel iets moeilijk. Dit kan paniek veroorzaken.  

 

‘Ik moest vanmorgen iemand instructies geven over een respimat
7
 en die mevrouw was al 

helemaal zenuwachtig dat ik kwam, en dan is er gelijk de gedachte van ‘dit kan ik nooit, dit 

kan ik echt nooit, ik word er helemaal zenuwachtig van. (.…) Mensen zijn snel in paniek 

(NPPO).’ 

 

Wat samenhangt met de lage SES is het opleidingsniveau. Zorgverleners geven aan dat in Oost-

Groningen veel analfabetisme voor komt, waardoor meer effort benodigd is om alles uit te leggen. 
Deze factor is niet naar voren gekomen gedurende de interviews met COPD-patiënten. 

 

Ad 3.) Een huisarts is van mening dat niet het technologie gebruik een probleem vormt, maar de 

motivatie van mensen. Volgens verschillende zorgverleners zijn de mensen die je wilt vangen in een 

telezorg project, waarbij de meeste winst valt te behalen, over het algemeen niet begaan met hun 

gezondheid. COPD-patiënten blijven bijvoorbeeld roken en zijn therapieontrouw. Mensen zullen snel 

denken ‘dit heb ik niet nodig’. Daarnaast is COPD een vrij constant ziektebeeld, waardoor het minder 

motiverend is om er actief mee bezig te zijn. 

 
‘Ik zie het scenario niet dat iemand in deze situatie periodiek vragenlijsten gaat 

beantwoorden vanuit huis. Dit gaan ze niet doen. Dat interesseert ze niet. Niet omdat het te 

moeilijk is, maar als je al kijkt hoe moeilijk het is mensen überhaupt te motiveren om hun 

medicatie in te nemen. Ze denken als ik op een stoel zit heb ik nergens last van, of doe mij 

maar een prednison kuur dan gaat het een stuk beter (H2).’ 

 

Het merendeel van de COPD-patiënten geeft aan dat zij eventueel wel gemotiveerd zijn om aan een 

telezorg project mee willen werken, mits de technologie voldoende voordelen met zich mee brengt.  

 

Ad 4.) Eén van de geïnterviewde longartsen is van mening dat de motivatie niet enkel het probleem 
vormt, maar ook de matige zelfreflectie van mensen. De longarts geeft aan dat de mensen die je wilt 

vangen in een telezorg project, therapieontrouwe mensen zijn en slecht omgaan met hun COPD. Bij 

deze mensen is volgens de betreffende longarts tevens sprake van een lage zelfreflectie. Door de 

lage zelfreflectie zullen telezorg projecten bij deze mensen ook minder snel hun doel bereiken. Deze 

factor is niet naar voren gekomen gedurende de interviews met COPD-patiënten. 

 

‘De moeilijkheid zit hem in de mensen die wat minder slim zijn en niet zoveel zelfreflectie 

hebben. Daar kun je nog zulke mooie systemen voor verzinnen en nog werkt het dan niet 

(LA2).’ 

 

4.3.2 Eenvoud van de technologie  

Zorgverleners benadrukken dat de mate waarin een applicatie eenvoudig in het gebruik is, erg 

belangrijk is binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen. Dit hangt onder andere samen met de lage SES 

en de doelgroep die overwegend uit oudere, niet technologisch georiënteerde, personen bestaat 

(zoals besproken in hoofdstuk 4.3.1).   
 

                                                           
7
 Een bepaald type inhalator om medicatie te inhaleren.  
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Health Buddy 

Het merendeel van de zorgverleners en patiënten zien weinig problemen bij het eventuele gebruik 

van de Health Buddy in combinatie met de Health Hero iCare Desktop. Eén nurse practitioner geeft  

aan problemen te zien bij het gebruik van de Health Buddy door de patiënt, maar over het algemeen 
wordt gesteld dat de Health Buddy erg makkelijk te gebruiken is en voor een grote groep mensen 

acceptabel is. Het vraagt weinig inspanning om de vragen te beantwoorden. Mensen hoeven enkel 

een paar knoppen in te drukken. Wel benadrukken zorgverleners en patiënten dat het doorgeven 

van medische data via voorgestructureerde antwoordcategorieën voor problemen kan zorgen, 

omdat het voor COPD-patiënten moeilijk is verschil in de mate van ervaren klachten aan te geven. 

Volgens één van de longverpleegkundigen zijn de vragen van de Health Buddy daarnaast te 

algemeen, dit kan snel verwarring veroorzaken.  

 

‘Mijn eerste reactie is eigenlijk van dat je moeilijk weer kan geven hoe je je voelt. Binnen de 

diabeteszorg kun je getallen doorgeven en dat kan ik niet doen (PZ3).’ 

 

De Desktop, waar zorgverleners gebruik van zouden maken, wordt als erg overzichtelijk beschouwd. 

De kleuren en de grafieken worden als prettig ervaren. Daarnaast vinden zorgverleners het erg 

handig dat zij direct patiënt gegevens met elkaar kunnen vergelijken.  

 

TeleCOPD 

Zorgverleners zien zelf geen problemen bij het gebruik van TeleCOPD. Net als de vorige applicatie 

wordt de desktop als overzichtelijk, helder, duidelijk en open beschouwd. Zorgverleners 

benadrukken dat de applicatie te moeilijk in het gebruik is voor de gemiddelde COPD-patiënt. De lage  
SES in Oost-Groningen is hiervan één van de oorzaken. Daarnaast zijn veel COPD-patiënten geen 

computers of internet gewend. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat het 

voornamelijk oudere personen betreft. Ook het inloggen per internet of via de telefoon en het 

beantwoorden van vragen middels vaste antwoordcategorieën, is voor de gemiddelde COPD-patiënt 

erg ingewikkeld. Aangegeven wordt dat het werken met internet voor de toekomstige generatie 

waarschijnlijk geen probleem vormt. 

 

‘Gezien de leeftijdscategorie bij COPD-patiënten, die over het algemeen een stuk ouder is dan 

bij diabetes, denk ik dat zo’n kastje beter is dan dat je mensen laat inloggen op internet. Dan 

heb je teveel kans dat er een verkeerd knopje wordt ingedrukt, dan heb je een foutmelding en 

dan heb je van wat moet ik nu (H3).’ 

 

Ongeveer de helft van de COPD-patiënten bevestigd het beeld van zorgverleners. Een deel van de 

patiënten vindt de applicatie erg overzichtelijk en een ander deel geeft aan dat het gebruik van 

internet voor problemen kan zorgen. Verder benadrukken zorgverleners dat mensen snel angst 

kunnen ontlenen aan de gegevens die zij kunnen inzien via de desktop, omdat zij niet in staat zijn de 

gegevens op de desktop goed te interpreteren. Dit wordt niet genoemd door patiënten.  

 

KOALA 

Beeld- en spraaktechnologie wordt door zorgverleners en patiënten als erg makkelijk in gebruik 
ervaren. Zij vinden beeld- en spraaktechnologie een mooie directe vorm van zorgverlening. Er is 

oogcontact, wat makkelijker praat voor de zorgverlener en de patiënt. Daarnaast kunnen zowel 

zorgverleners als patiënten de vragen in eigen woorden stellen. Eén van de geïnterviewde huisartsen, 

die ervaring heeft met een eerdere KOALA pilot, geeft echter aan dat zelfs beeld- en 

spraaktechnologie voor de gemiddelde COPD-patiënt moeilijk in het gebruik is. Geen enkele 

geïnterviewde COPD-patiënt voorziet problemen gedurende het gebruik van KOALA.  
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4.3.3 Kwaliteit van het systeem  

Problemen omtrent de betrouwbaarheid en de privacy zijn in de interviews in beperkte mate 

genoemd door zorgverleners en patiënten. Zorgen met betrekking tot technische problemen en de 

veiligheid zijn vrijwel niet naar voren gekomen gedurende de evaluatie van de mogelijke oplossingen.  

 

Health Buddy & TeleCOPD 

Eén van de longartsen heeft zijn twijfels over het centraal opslaan van patiënt gegevens via internet 

en het gebruik van een gezamenlijke desktop, zoals bij de Health Buddy en TeleCOPD. Hoe meer 

mensen toegang hebben tot de gegevens via internet, hoe groter de kans dat de applicatie gehackt 

wordt. Hierdoor kan de privacy van de patiënt in gevaar komen.  

 

KOALA 

Enkele zorgverleners geven aan dat bij het contact via een MSC de privacy van de patiënt niet 

gewaarborgd blijft. Patiënten moeten open en bloot hun verhaal doen bij een (meestal) onbekend 

persoon. Hierbij is de patiënt via een beeldscherm direct zichtbaar voor iedereen in het MSC. 
Daarnaast geeft een zorgverlener, die ervaring heeft met KOALA, aan dat patiënten het vreemd 

vinden wanneer zorgverleners rechtstreeks bij hen in de huiskamer kunnen kijken. Patiënten hebben 

geen problemen omtrent deze problematiek aangegeven.  

 

4.3.4 Toegankelijkheid & laagdrempeligheid 
Gebruikersgroepen geven aan dat het belangrijk is dat een applicatie, vooral voor de patiënt, erg 

laagdrempelig en toegankelijk in het gebruik moet zijn. Dit is prettiger voor de patiënt en het zal 

sneller leiden tot gebruik in de praktijk.  

 

Health Buddy 

Zorgverleners en patiënten zijn van mening dat de Health Buddy voor de patiënt zeer laagdrempelig 

is, omdat de applicatie gewoon thuis op bijvoorbeeld de kast of tafel staat. Ook de interactie die de 

applicatie levert met de patiënt, maakt het apparaat erg toegankelijk in gebruik.  

 

TeleCOPD 

Zowel zorgverleners als patiënten geven aan dat het inloggen met inlogcodes via het internet of de 

telefoon een te grote drempel vormt voor gebruik. Hierdoor zullen gebruikers minder snel gebruik 

maken van de applicatie.  

 

KOALA 

Zorgverleners en patiënten ervaren beeld- en spraaktechnologie, mede door het oogcontact,  als een 

zeer toegankelijke en laagdrempelige vorm van zorg voor de patiënt.  

 

4.3.5 Conclusie gebruikersvriendelijkheid 
Beeld- en spraaktechnologie lijkt, voor de oudere niet technologisch georiënteerde COPD-patiënt, 

het meest gebruikersvriendelijk gevolgd door de Health Buddy. TeleCOPD is, door het gebruik van de 

computer en het internet, momenteel minder geschikt. Zorgverleners hebben geen duidelijke 

voorkeur aangegeven en voorzien bij het gebruik van alle drie de technologieën weinig problemen 

(zie tabel 4.4). 
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Tabel 4.4 

Samenvatting gebruikersvriendelijkheid als barrière 

Gebruikersvr. z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Leren 

omgaan met 

de 

technologie/ 

educatie 

z Barrière 

- Doelgroep niet technologisch 

georiënteerd (H1, H3, NPPO, LV2) 

- Lage SES (NPPO, LV1) 

- Motivatie probleem (H2, H3 NP, 

POH, WV2, LA2) 
- Slechte zelfreflectie (LA2) 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

 

- Educatie personeel MSC (LV2) 

 p 

 

Geen barrière 

 
Barrière 

- Deel COPD-patiënten geen 

ervaring met computer & internet 
(PL3, PZ3) 

Geen barrière 

- Eenvoud van 

de technologie 

z 

 

Barrière 

- Bedienbaarheid & gebruik goed 
(H2, NP, NPPO, LV2, WV2, WV1, LA2) 
- Voorgestructureerde antwoord 

categorieën voor patiënt moeilijk 
(LA1, LV1, POH) 
 

Barrière 

- Applicatie voor arts 

overzichtelijk (POH, NPPO, WV1, 

WV2, LV2, LA2) 
- Internet vormt probleem voor  

COPD-patiënt (H1, H2,H3, NP, POH, 

LV1, LV2, WV2) 

- Beantwoorden vragen moeilijk 
(LA1, POH, LV1) 
- Interpretatie gegevens voor 

patiënt moeilijk (LV1, H3) 

Geen barrière 

- Geen problemen voorzien 

bedienbaarheid & gebruik (LV1, 

LV2, H1, NP, POH, NPPO, H3) 

p Barrière 

- Bedienbaarheid goed (PL1, PL3, 

PZ1, PZ2, PZ4) 
- Moeilijk weer te geven hoe je je 

voelt (PZ3) 

Barrière 

- Internet en computer vormen 

probleem (PZ3, PL3) 

- Internet en computer geen 

probleem (PL1, PL2, PZ1, PZ2, PZ4) 

Geen barrière 

- Bedienbaarheid goed (PL1, PL3, 

PZ1, PZ2, PZ4) 

- Kwaliteit van 

het systeem 

z Barrière 

- Kans op hacken (LA2) 

- Privacy schending (LA2) 

Barrière 

- Idem Health Buddy 

Barrière 

- Privacy schending via MSC (LV1, 

NP) 

p - Privacy waarborging belangrijk  - Privacy waarborging belangrijk   - Privacy waarborging belangrijk   

- Toeganke-

lijkheid/Laag-

drempeligheid 

z Geen barrière 

Laagdrempelig en toegankelijk 
(NP, LV2, WV2, LA2, H2) 

Barrière 

- Niet laagdrempelig en 

toegankelijk (LV1, H2) 

Geen barrière 

- Laagdrempelig en toegankelijk 
(NPPO, LV2, NP, LV1) 

p - x Barrière 

- Niet laagdrempelig en 

toegankelijk (PL1, PZ1) 

Geen barrière 

- Laagdrempelig en toegankelijk 
(PZ4, PL1) 

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 

4.4 Compatibiliteit als barrière 
Bij de toepassing van telezorg-technologie, moet de technologie goed aansluiten bij de huidige 

manier van zorgverlening en het huidige ICT-gebruik voor succes. Of deze factoren binnen de COPD-

zorg een barrière vormen, wordt in deze paragraaf besproken.  

 

4.4.1 Aansluiting op de huidige manier van zorgverlening (sociale structuren)  
Zorgverleners en patiënten zien telezorg-technologie als pure aanvulling op de huidige manier van 

werken. Persoonlijk contact wordt geprefereerd. Gebruikersgroepen vinden het moeilijk exact aan te 

geven in hoeverre het gebruik van telezorg-technologie aansluit op de huidige manier van werken. 

Aangezien er veel overlap bestaat tussen visie op de toepasbaarheid van de Health Buddy en 

TeleCOPD worden deze oplossingen gezamenlijk besproken en wordt KOALA apart besproken.  

 
Health Buddy & TeleCOPD 

Zorgverleners geven aan dat de Health Buddy en TeleCOPD vrij makkelijk toepasbaar zijn in de 

praktijk. Een longarts geeft bijvoorbeeld aan dat er in de regio Assen gewerkt wordt met een soort 
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gelijk project, waarbij er regelmatig contact is met de patiënten en zij regelmatig gebeld worden. Dit 

project werkt goed. Wel zijn door zorgverleners en patiënten een aantal factoren genoemd die voor 

problemen zouden kunnen zorgen bij de toepassing van telezorg-technologie binnen de huidige 

zorgstructuur. De factoren hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 
1. Werklast 

2. Verdeling verantwoordelijkheden 

3. Waarborgen continuïteit 

 

Ad 1.) Zorgverleners geven aan dat de kans op adoptie kleiner is wanneer telezorg-technologie tot 

extra werk leidt. Hoewel telezorg-technologie in de vorm van de Health Buddy en TeleCOPD goed 

toepasbaar is in de praktijk, leidt het gebruik van de Health Buddy en TeleCOPD tot een toename van 

de werklast. De volgende redenen worden hiervoor genoemd: 

� Gegevens bijhouden/ monitoren is veel werk: Het bijhouden en monitoren van de 

patiëntgegevens is tijdrovend binnen de COPD-zorg. Het interpreteren van de gegevens, van 
bijvoorbeeld de CCQ-vragenlijst of de antwoorden op de vragen gesteld door de Health 

Buddy, kost veel tijd (zie hoofdstuk 4.7.2). Zorgverleners, met name artsen, geven aan niet 

de tijd te hebben om alle patiënt gegevens bij te houden. Deze rol zou vervuld moeten 

worden door een POH’er of longverpleegkundige. Niet alle huisartsenpraktijken hebben 

echter een POH’er in dienst.  

� Patiënten zijn moeilijk bereikbaar: Een POH’er geeft aan dat uit de praktijk blijkt dat COPD-

patiënten vaak lastig bereikbaar zijn. Wanneer de POH’er of de longverpleegkundige de 

patiënt zou moeten bellen, naar aanleiding van enkele afwijkende waarden op de desktop, 

kan dit voor problemen zorgen.  
� Misbruik: Mensen kunnen misbruik maken van de applicatie. Wanneer patiënten graag 

contact willen hebben met zorgverleners, of juist geen contact willen, kunnen zij bewust de 

vragen onjuist invullen. Dit leidt tot extra werk. Daarnaast kunnen patiënten vergeten de 

vragen in te vullen. Dit heeft tot gevolg dat er onzekerheid is over de situatie waarin de 

patiënt verkeerd. Ook dit leidt tot extra werk. 

 

‘Een van die dingen die mis kan is dat zo’n patiënt op een gegeven moment heel goed in de 

gaten krijgt van ‘hoe krijg ik een dokter in huis?’. Je hoeft maar een paar keer die vragen in te 

vullen en dan staat de dokter op de stoep (H3).’ 

 
� Adequaat handelen niet mogelijk: De POH’er heeft geen bevoegdheid om naar aanleiding van 

de gegevens bijvoorbeeld aanpassingen te doen wat betreft de medicatie. Extra overleg is 

dan noodzakelijk met een nurse practitioner of de huisarts. Dit leidt tot extra werk. 

� Overzetten gegevens in huidig patiëntendossier: Het kost veel tijd om de gegevens, verkregen 

via de desktop, over te zetten in het huidige patiëntendossier.  

� Vervuiling door laagdrempelige zorg: Wanneer mensen een vraag kunnen stellen via 

internet, zoals bij TeleCOPD, kan dit zorgen voor extra werk. Doordat zorg laagdrempelig is, is 

de kans groot dat mensen onnodig veel gebruik van gaan maken van telezorg-technologie.  

 

Verder wordt door zorgverleners en patiënten (met zowel lichte als zware COPD) aangegeven dat, 
zowel het gebruik van de Health Buddy als TeleCOPD, een te grote (psychologische) belasting voor de 

patiënt is ten opzichte van de huidige manier waarop zij zorg ontvangen. COPD-patiënten willen niet 

dagelijks of wekelijks met hun ziekte bezig zijn. Zij geven aan dat zij tevreden zijn met de huidige 

manier van zorg, waarbij zij bellen wanneer er iets mis is. 

 

‘Momenteel zou ik het niet gebruiken. Ik heb al eens in de drie maanden een gesprek met de 

longverpleegkundige, daar kan ik nog naar toe. Als er wat is dan bel ik haar ook gewoon. Dus 

om nou elke week van die lijstjes in te gaan vullen (PZ1).’ 
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Ad 2.) Bij de huidige manier van zorgverlening, proberen zorgverleners COPD-patiënten zoveel 

mogelijk verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid. Bij de Health Buddy ligt de 

verantwoordelijkheid teveel bij de Health Buddy. Zorgverleners geven aan dat de Health Buddy de 

patiënt mag ondersteunen, maar dat de Health Buddy niet moet gaan denken voor de patiënt. De 
patiënt moet zelf leren denken en goed luisteren naar het eigen lichaam. Bij TeleCOPD ligt de 

verantwoordelijkheid teveel bij de zorgverlener. Verschillende zorgverleners geven aan dat zij niet 

verantwoordelijk willen zijn voor bijvoorbeeld het tijdig beantwoorden van vragen die patiënten 

kunnen stellen via de applicatie of voor het tijdig ingrijpen wanneer het slechter gaat met de patiënt.  

 

‘Ik wil niet dat ik de verantwoordelijkheid heb, dat als de patiënt zijn pufjes niet neemt, dat de 

patiënt zegt ‘maar jij hebt mij niet gebeld!’ (H2).’ 

 

Ad 3.) Patiënten hebben aangegeven dat zij het zeer belangrijk vinden dat, wanneer zij vragenlijsten 

invullen of een vraag stellen via de internet applicatie (Health Buddy en TeleCOPD), er tijdig naar de 
gegevens gekeken wordt door zorgverleners. Zorgverleners geven aan dat dit in de praktijk echter 

niet mogelijk is. COPD-patiënten worden bijvoorbeeld vaak ‘s avonds of ’s nachts acuut erg benauwd. 

Wanneer een Health Buddy dan aangeeft dat men contact op moet nemen met een zorgverlener, is 

de kans groot dat de betreffende zorgverlener niet bereikbaar is. Dit creëert schijnzekerheid bij de 

patiënt. 

 

‘Iemand die zich ’s avonds niet fit voelt en denkt ik ga de gegevens invullen, dan kan je daarop 

niet gelijktijdig reageren. (.…) Dat kan problemen geven. Je kunt ook vakantie hebben (LV2).’ 

 

KOALA 

Zorgverleners geven aan dat KOALA minder goed binnen de huidige zorgstructuur past in vergelijking 

met de Health Buddy en TeleCOPD. Het werken via een MSC gaat geheel buiten de huidige 

gezondheidszorg om. Een extra tussenstation, in de vorm van een MSC, naast de huidige manier van 

werken kan een ruis veroorzaken in het bestaande zorgproces en tot misverstanden leiden. 

Zorgverleners en patiënten zijn van mening dat wanneer er iets mis is, zij het beste gewoon direct 

een arts kunnen bellen.  

 

‘Dat heb ik ook met KOALA gemerkt, soms zat ik op de huisartsenpost, dan belde er een 

verpleegkundige op dat er iets niet goed was. En dat gaat dan buiten alle bestaande kanalen 

om. Dat leidt altijd tot verwarring (H1).’ 

 

Ook geven zorgverleners aan dat de kennis over de patiënt en de kennis over COPD als specifiek 

ziektebeeld die de persoon op het MSC heeft waarschijnlijk erg fragmentarisch is. Zorgverleners 

benadrukken dat het binnen de COPD-zorg noodzakelijk is dat men kennis heeft over de achtergrond 

van de patiënt, mede omdat er naast COPD vaak andere oorzaken voor de problemen een rol kunnen 

spelen. Hierdoor is het werken via een MSC moeilijk realiseerbaar. Er is geen longarts aanwezig als 

back-up en het is moeilijk op afstand een goede inschatting te geven van de gezondheidstatus van de 

patiënt. Een zorgverlener die ervaring heeft met KOALA, geeft aan dat patiënten vaak alsnog contact 

moesten maken met de eigen zorgverlener, omdat het personeel van het MSC hen niet verder kon 
helpen. Patiënten spreken ook liever een zorgverlener die bekend is met hun achtergrondsituatie.   

 

Naast problemen gericht op de toepasbaarheid binnen de huidige zorgstructuur worden enkele 

andere problemen genoemd bij het eventueel toepassen van KOALA in de praktijk. Deze problemen 

hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

1. Werklast 

2. Waarborgen continuïteit 
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Ad 1.) Een deel van de zorgverleners geeft aan dat ook beeld- en spraaktechnologie tot extra werk 

kan leiden. Ook bij dit systeem moeten zorgverleners de gegevens en handelingen vanuit het MSC 

met de hand overzetten in het eigen patiëntendossier. Daarnaast geven enkele zorgverleners aan 

dat, door de laagdrempeligheid van de technologie, de kans aanwezig is dat aanbod juist leidt tot een 
verhoogde zorgvraag. Mensen kunnen vaak contact gaan maken om een stukje sociaal contact te 

krijgen. Psychosociale zorg neemt een belangrijke plaats in binnen de COPD-zorg, maar de vraag is of 

zorgverleners deze zorgvraag moeten vervullen.  

 

Ad 2.) Wanneer telezorg-technologie aangeboden wordt via een MSC is het in theorie wel mogelijk 

de continuïteit voor de patiënt te waarborgen. Een longarts, die ervaring heeft met KOALA, geeft 

echter aan dat ook de continuïteit ook via een MSC beperkt is. 

 

‘Bij het KOALA-project hebben we hier grote problemen mee gehad binnen de COPD-zorg. 

Mensen waren niet altijd beschikbaar, mensen belden in en kregen niemand aan de lijn 

(LA1).’ 

 

Daarnaast ontbreekt, zoals eerder besproken, de kennis over de achtergrond van de patiënt, 

waardoor contact met de eigen zorgverlener vaak alsnog noodzakelijk is.  

 

4.4.2 Aansluiting op het huidige technologie gebruik/ infrastructuur 

Naast de aansluiting op de huidige manier van werken moet de technologie aansluiten op het huidige 

technologie gebruik. Per oplossingsrichting wordt de aansluiting op het huidige technologiegebruik 

geëvalueerd.  

 

Health Buddy 

Volgens zorgverleners is de Health Buddy vrij goed toepasbaar gezien de infrastructuur waar men 

momenteel gebruik van maakt. Enkel een goede verbinding naar het ziekenhuis is noodzakelijk, 

internet zelf is al aanwezig. Eén van de COPD-patiënten heeft hier echter twijfels over, omdat niet 
alle patiënten over een telefoonlijn beschikken. Patiënten voorzien verder geen problemen. Voor het 

overgrote deel van de zorgverleners vormt de afwezigheid van de mogelijkheid om het systeem te 

koppelen aan bestaande patiëntendossiers de grootste barrière. Zorgverleners vanuit de 

huisartsenpraktijk willen de patiëntgegevens graag direct geïmporteerd hebben in het Huisartsen 

Informatie Systeem (HIS). Een huisarts geeft aan dat HIS-integratie belangrijk is, omdat de gehele 

gezondheidszorg om de huisarts heen gebouwd is. Ook zorgverleners vanuit de 2e lijn willen de 

patiëntgegevens graag geïmporteerd hebben in het patiëntendossier waar zij gebruik van maken.  

 

Zorgverleners geven hiervoor verschillende redenen: 

� Wanneer patiënt gegevens niet direct geïmporteerd worden in het huidige patiëntendossier 
van de zorgverlener, moet men de gegevens met de hand invoeren. Dit is een tijdrovende 

klus. 

� Wanneer de gegevens niet direct geïmporteerd worden in het huidige patiëntendossier zijn 

zorgverleners minder geneigd naar de gegevens te kijken. 

� Wanneer er sprake is van een extra systeem naast het bestaande systeem, moet men met 

meerdere schermen en dossiers werken. Dit is in de praktijk erg lastig. 

� Een extra systeem buiten bestaande systemen veroorzaakt een ruis. De kans op fouten is 

groter. 

� Wanneer de gegevens in het huidige patiëntendossier geïmporteerd worden, staan alle 

gegevens direct bij elkaar. Er wordt niet dubbelop gerapporteerd en er is direct inzage in 
reeds uitgevoerde acties. 

� Uit ervaring blijkt dat internet erg traag kan zijn. Dit kan voor problemen zorgen bij het 

bekijken van patiënt gegevens via internet.  
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In de praktijk is het koppelen van applicaties aan bestaande systemen niet onmogelijk, maar erg 

moeilijk. Een longarts geeft aan dat de kosten voor het maken van één koppeling snel oplopen tot 

30.000 euro.  

 

‘Ook in de gezondheidszorg lopen we steeds tegen dit soort problemen aan. Er is dus blijkbaar 

niet in Den Haag gezegd van ‘Ik vind het prima dat je randapparatuur maakt voor 

ziekenhuizen, maar er zijn vier van die systemen en daar moet het op aansluiten. Anders dan 

neem je het maar weer mee’. Ziekenhuizen moeten tonnen en tonnen aan koppelingen 

betalen en voor de leveranciers geeft het dikke winst (LA2).’ 

 

Een huisarts geeft aan dat integratie in het programma Web-Noord, een programma waarin alle 

brieven en elektronische post binnenkomt, een goede oplossing is wanneer het niet mogelijk is een 

koppeling te maken met het HIS. Via Web-Noord worden gegevens direct ingelezen in het HIS. Enkele  

zorgverleners zijn van mening dat het gebruik van een extra applicatie via internet, naast het gebruik 
van de bestaande systemen, een goede tweede optie is om telezorg-technologie werkbaar te 

houden.  

 

TeleCOPD 

TeleCOPD is in de praktijk ook goed toepasbaar. Vanuit het perspectief van zorgverleners is internet 

vrijwel overal aanwezig. Geredeneerd vanuit het patiëntenperspectief beschikken COPD-patiënten 

echter niet altijd over een computer en een internet aansluiting. Daarnaast kent TeleCOPD dezelfde 

problematiek voor zorgverleners wat betreft de desktop, beschikbaar via internet, als bij de Health 

Buddy. Zorgverleners zien de gegevens graag direct in het huidige patiëntendossier geïntegreerd. 
Voor de patiënt kunnen de waarden goed inzichtelijk gemaakt worden via internet, maar informatie 

over behandelinterventies en dergelijke willen zorgverleners plaatsen in het eigen patiëntendossier.  

 

KOALA 

Patiënten hebben geen problemen genoemd gericht op een goede of slechte de aansluiting bij 

huidige technologieën waarvan zij gebruik maken. Zorgverleners geven ook hier aan dat de gegevens, 

verkregen via het MSC, direct in het eigen patiëntendossier geïmporteerd moeten worden.  

 

 ‘Bij KOALA was dat niet zo. Ik kreeg af en toe een losse fax, moeilijk te lezen, die mijn 

assistente dan weer met de hand moest invoeren in het HIS. Dat sluit niet aan (H1).’ 

 

4.4.3 Conclusie compatibiliteit 

Zorgverleners vinden het moeilijk om aan te geven of telezorg-technologie goed aansluit bij de 

huidige manier van zorgverlening en of dit in de praktijk voor problemen kan zorgen. Gezien de 

aangedragen oplossingen, past telezorg door middel van indirecte telebegeleiding (Health Buddy & 
TeleCOPD) het beste binnen de huidige manier van werken. Telezorg-technologie door middel van 

videocommunicatie via een MSC, gaat geheel buiten de huidige manier van zorgverlening om en past 

minder goed bij de huidige manier van werken. Van een goede aansluiting bij het huidige technologie 

gebruik, is bij geen van de drie aangedragen oplossingsrichtingen sprake. De aansluiting bij de 

huidige zorgstructuur en het huidige technologie gebruik wordt door patiënten in mindere mate 

genoemd als probleem voor een succesvolle adoptie en acceptatie (zie tabel 4.5). 
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Tabel 4.5 

Samenvatting compatibiliteit als barrière 

Compatibiliteit z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Aansluiting 

bestaande 

zorgstructuur 

z Barrière 

- Toepasbaar binnen 

werkzaamheden (LA2, LV1, LV2) 

- Telezorg extra werk (H2, H3, POH, 

NP, WV1, WV2, LA2) 
- Verantwoordelijkheid te weinig 

bij patiënt (H2, NPPO, LV1, LA1, LA2) 

- Waarborgen continuïteit niet 

mogelijk (H1, LA1, LV2) 

Barrière 

- Toepasbaar binnen werkzaamheden  

- Telezorg extra werk (H1, H2, H3, NP, 

POH, NPPO, LV1, LA2, WV2) 
- Verantwoordelijkheid te weinig bij 

patiënt (H2, LV1, LA2, NPPO) 

- Waarborgen continuïteit niet 

mogelijk (H1, LA1, LV2) 

Barrière 

- Buiten huidige manier van 

zorg om (via MSC) (H1, H2, LA1, 

LV1) 
- Extra werk (H1, H3, NP, POH) 

- Continuïteit waarborgen niet 

mogelijk (LA1, LV1) 

p Barrière 

- Telezorg extra werk (belasting) 
(PL1, PZ2, PZ3) 
- Waarborgen continuïteit 

belangrijk (niet mogelijk) (PL1) 

Barrière 

- Telezorg extra werk (belasting) (PL1, 

PZ1, PZ2, PZ3) 
- Waarborgen continuïteit belangrijk 

(niet mogelijk) - schijnzekerheid (PL1) 

Barrière 

- Persoon MSC geen kennis 

achtergrond patiënt (PL1, PZ1, 

PZ4) 
 

- Aansluiting 

huidige 

technologie 

gebruik 

z Barrière 

- Geen koppeling bestaand 

patiëntendossier (H1, H2, H3, LV2, 

NP, POH, LV2, LA2) 

- Via internet goed alternatief 
(H3, NP, WV1, WV2, LA2) 

Barrière 

- Idem Health Buddy 

Barrière 

- Idem Health Buddy 

 p Barrière 

- Deel COPD-patiënten geen 

internet/ telefoonlijn (PL2) 

Barrière 

- Deel COPD-patiënten geen 

computer en internet (PZ3) 

- x 

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 

4.5 Mogelijkheid tot uitproberen als  factor voor succes 
In deze paragraaf wordt besproken of de mogelijkheid tot uitproberen een factor voor succes vormt 
bij de eventuele toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg.  

 

4.5.1 Uitprobeerbaarheid 

De geringe ervaring met de drie vormen van telezorg-technologie, vormt een barrière voor een 

succesvolle adoptie. Zorgverleners geven aan dat zij het moeilijk vinden een inschatting te geven van 
de voordelen gericht op het gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg en van barrières 

die voor problemen kunnen zorgen. Zorgverleners kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van 

het werkelijke gebruik van de technologie in de praktijk. Dit is onafhankelijk van het type 

technologie. Patiënten hebben hier vrijwel geen uitspraken over gedaan. Zorgverleners geven aan 

dat het een kwestie is van uitproberen om te kijken wat het beste werkt binnen de COPD-zorg.  

 

4.5.2 Conclusie mogelijkheid tot uitproberen 
Binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen hebben zorgverleners en patiënten nauwelijks tot geen 

ervaring met telezorg-technologie (zie tabel 4.6). De mogelijkheid tot uitproberen vergroot de kans 

op een succesvolle adoptie. Geen verschil is aangegeven tussen de drie aangedragen technologieën.  

 
Tabel 4.6 

 Samenvatting mogelijkheid tot uitproberen als factor voor een succesvolle acceptatie en adoptie 

Mogelijkheid tot 

uitproberen 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Uitprobeerbaarheid z - Mogelijkheid tot uitproberen 

bevorderd de kans op adoptie 
(H3, NPPO, NP, LV2) 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

 P  - x - x - x 

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 
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4.6 Zichtbare resultaten als factor voor succes 
In deze paragraaf wordt besproken of de aanwezigheid van zichtbare resultaten een versterkende  

factor vormt voor een succesvol gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. 

 

4.6.1 Effectiviteit 
Enkele Zorgverleners geven aan dat de aangetoonde effectiviteit een belangrijke eis is voor de 

adoptie van telezorg-technologie. Door COPD-patiënten wordt het belang van zichtbare resultaten 

niet aangegeven als belangrijke factor. Zorgverleners geven aan dat de effecten van de voorgedragen 

technologieën wel aangetoond zijn in verschillende pilots, maar zijn sceptisch over de  

betrouwbaarheid van de aangetoonde effectiviteit. Zorgverleners benadrukken dat juist de 

gemotiveerde mensen vaak meewerken aan betreffende pilots. Door de aanwezige motivatie om de 

gezondheid op pijl te houden, scoort deze patiëntengroep sowieso al beter en zijn de uitkomsten 
positiever. Daarnaast is het volgens zorgverleners belangrijk om te inventariseren of de technologie 

ook meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige manier van werken in Oost-Groningen. Men 

moet bijvoorbeeld aantonen dat men patiënten met telezorg-technologie beter kan ondersteunen bij 

het stoppen met roken ten opzichte van de huidige manier van werken in Oost-Groningen. 

Zorgverleners geven aan dat dit niet blijkt uit de getoonde pilot projecten. Wanneer de effectiviteit is 

aangetoond, zijn mensen sneller gemotiveerd om gebruik te maken van de applicaties. Daarnaast is 

het aantonen van de effectiviteit belangrijk om de verzekeraar van het nut van telezorg-technologie 

te overtuigen.  

 

4.6.2 Conclusie zichtbare resultaten 
Met name zorgverleners benadrukken dat de kans op een succesvolle adoptie in de praktijk groter is,  

wanneer de effectiviteit van telezorg-technologie is aangetoond. De effectiviteit van de drie 

aangedragen oplossingen, aangetoond in pilot projecten, wordt met name door zorgverleners als 

onvoldoende ervaren en vormt een barrière (zie tabel 4.7). Er is geen verschil aangegeven tussen de 

drie aangedragen technologieën wat betreft de factor zichtbare resultaten. 
 

Tabel 4.7 

Samenvatting mogelijkheid tot uitproberen als factor voor een succesvolle acceptatie en adoptie 

Zichtbare 

resultaten 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Effecten z Barrière 

- Effectiviteit belangrijk, maar 

onvoldoende aangetoond (H1, H3, LA1) 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

 p  - x - x -x  

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 

4.7 Overige factoren als barrière 
In deze paragraaf worden de kosten en een aantal andere barrières besproken, die tijdens de 

interviews aan de orde zijn gekomen en niet te plaatsen zijn binnen de vooraf geïdentificeerde 

factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie van telezorg-technologie vanuit de literatuur. 

Achtereenvolgens worden factoren gerelateerd aan de kosten, het in kaart brengen van de 

gezondheid op afstand, de coördinatie en de doelgroep besproken.  

 

4.7.1 Kosten 
De kosten van de telezorg apparatuur zelf vormen een grote barrière voor patiënten en 

zorgverleners. Daarnaast geven vrijwel alle zorgverleners en patiënten aan dat zij geen bijdrage 

kunnen of willen leveren aan de kosten die gepaard gaan met het technologie gebruik.  
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Health Buddy 

Een longarts neemt aan dat de Health Buddy een vrij dure oplossing is om het empowerment van 

patiënten te vergroten. Momenteel maken sommige zorgverleners gebruik van zelfmanagement 

kaarten. Deze kaarten geven exact aan hoe patiënten in bepaalde situaties moeten handelen en zijn 
relatief goedkoop.  

 

‘Wel is het een vrij duur instrument. Want in feite hebben zij die apparaten al. Nou ja 

apparaten, we hebben jaren geleden al zelfmanagement kaarten uitgegeven. Daar staat 

precies op wat je moet doen. Dat is een beetje hetzelfde. (LA2).’ 

 

Daarnaast benadrukken zorgverleners dat er personeel beschikbaar moet zijn, of eventueel een 

POH’er of longverpleegkundige ingehuurd moet worden, om mensen te monitoren via de 

technologie.  

 

TeleCOPD 

Zorgverleners nemen aan dat telezorg via internet een erg goedkope manier van zorgverlening is. 

Gebruikersgroepen geven echter aan dat veel oudere COPD-patiënten in Oost-Groningen niet 

beschikken over een computer en een internet aansluiting. De aanschafkosten van computers en het 

realiseren van een internetverbinding voor deze personen maken de oplossing relatief duur. 

Daarnaast moet ook bij deze applicatie personeel beschikbaar zijn om mensen te monitoren en te 

begeleiden op afstand. 

 

‘De technologie zelf kost veel geld, maar ook op de werkvloer kost het geld (H3).’ 

 

KOALA 

Gebruikersgroepen nemen aan dat telezorg-technologie, in de vorm van beeld- en spraaktechnologie 

via een MSC, een erg dure oplossing is. Apparatuur moet bijvoorbeeld worden aangeschaft en ook 

patiënten moeten beschikken over de technologie om via hun televisie contact te maken met het 

MSC of andere zorgverleners. Een nurse practitioner geeft aan dat beeld- en spraaktechnologie 

aangeboden kan worden via het internet om de kosten te drukken, mits patiënten over een 

computer beschikken.  

 

Algemeen - Financieringsprobleem 

Meerdere zorgverleners, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, hebben aangegeven dat de 

organisatie zelf geen geld ter beschikking heeft om bij te kunnen dragen aan de financiering van 

telezorg-technologie. Ook patiënten zijn niet bereid een eigen bijdrage te leveren.  

 

‘Ik zou niet bereid zijn qua kosten iets bij te dragen. Ik betaal al genoeg aan de verzekering. 

Wij werken mee om de zorg te ontlasten, dan ga ik echt niet nog meer betalen (PL1).’ 

 

Op de lange termijn zijn zowel zorgverleners als patiënten van mening dat de zorgverzekeraar 

verantwoordelijk moet zijn voor de kosten van telezorg-technologie. Zorgverleners geven aan dat het 

een probleem vormt dat de voordelen van het gebruik van telezorg-technologie niet direct zichtbaar 
zijn. Daarnaast is het erg moeilijk om binnen de COPD-zorg het kosteneffect uit te drukken.  

 

‘Technologieën zelf zijn ook kostenbaar en die kosten heb je er niet direct weer uit. Want 

kwaliteit van leven is niet om te zetten in een kostenplaatje of zoiets. Dat is moeilijk uit te 

drukken (WV2).’ 

 

Zorgverleners geven aan dat investeringen en stimuleringsgelden nodig zijn om telezorg projecten op 

te starten. Een longverpleegkundige geeft aan dat er van een ideaal beeld sprake is, wanneer 

telezorg onderdeel uit zou maken van een diagnose behandel combinatie (DBC).  
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4.7.2 In kaart brengen gezondheid op afstand 

Door zorgverleners wordt benadrukt dat het in kaart brengen van de gezondheid op afstand een 

grote barrière vormt binnen de COPD-zorg. Er is momenteel geen betrouwbare test aanwezig om de 

gezondheid van de patiënt op afstand te meten. Per technologie wordt besproken in hoeverre de 

gezondheid van de patiënt in kaart kan worden gebracht middels de betreffende technologie.  
 

Health Buddy 

Een deel van de zorgverleners ziet geen problemen in het gebruik van de Health Buddy, mits de 

vragenlijst goed gevalideerd is. Een ander deel van de zorgverleners geeft aan dat het interpreteren 

van de gegevens afkomstig van de Health Buddy moeilijk is binnen de COPD-zorg, omdat het meten 

van vaste valide parameters en het verbinden van interventies aan de parameters niet mogelijk is. De 

vragen zijn te algemeen en snel subjectief.  

 

‘Zeker zo’n vraag als ‘Bent u kortademig, de hele tijd/ af en toe/ alleen in rust?’ dat zijn hele 

rare vragen voor iemand met COPD en zeker met ernstige COPD (LA1).’ 

 

Kennis van de patiënt is noodzakelijk om een goede analyse te kunnen maken van de gegevens. 

Subjectiviteit kan hierdoor enigszins overbrugd worden. Daarnaast moet men uitgaan van een 

basissituatie van de patiënt, om de uitkomsten op de antwoorden goed te kunnen beoordelen.  

 

TeleCOPD 

Vrijwel alle zorgverleners geven aan dat de peakflow geen betrouwbaar meetinstrument is. De CCQ 

is een goede vragenlijst om een beeld te krijgen van de gezondheid van de patiënt op afstand, maar 

een deel van de zorgverleners benadrukt dat enkel de CCQ-vragenlijst niet voldoende is.  

 
‘Wat ik veel belangrijker vind is dat een patiënt invult van ‘Momenteel is het lopen naar de wc 

mij al teveel’. Meer de dingen die mensen in het dagelijks leven gaan belemmeren. Die dingen 

zeggen vaak meer dan een CCQ-vragenlijst bijvoorbeeld (LV1).’ 

 

Bij het beantwoorden van de CCQ-vragenlijst vormt de subjectiviteit van gegevens eveneens een 

belangrijke barrière. Ook hier is kennis van de patiënt noodzakelijk en moet men uitgaan van een 

basissituatie van de patiënt.   

 

KOALA 

Zorgverleners en patiënten geven aan dat het beantwoorden van de acute zorgvraag via beeld- en 
spraaktechnologie niet mogelijk is. Het bepalen van de oorzaak van het probleem op afstand is 

moeilijk. COPD is een systeem ziekte, waarbij bijvoorbeeld acute benauwdheid vele oorzaken kan 

hebben. Vaak is er sprake van comorbiditeit en complicaties. Daarnaast geeft een huisarts aan dat de 

CCQ-vragenlijst niet gevalideerd is voor afname via beeld- en spraaktechnologie. Verschillende 

zorgverleners benadrukken dat een longfunctietest thuis niet mogelijk is (zoals aangedragen wordt in 

de getoonde film van KOALA). Daarnaast suggereren zorgverleners dat mensen in een MSC geen 

kennis hebben van de achtergrond van de patiënt. Ook wanneer er sprake zou zijn van rechtstreeks 

beeld en spraak contact tussen de patiënt en bijvoorbeeld de longarts, is het beantwoorden van de  

acute zorgvraag moeilijk. Men kan de longen bijvoorbeeld niet beluisteren. Direct contact is 

noodzakelijk. Een nurse practitioner en longverpleegkundige geven aan dat ondersteuning en 
begeleiding wel goed mogelijk zijn via beeld- en spraaktechnologie. Bij direct contact op afstand met 

de eigen zorgverlener kunnen vragen in eigen woorden worden gesteld. In combinatie met de kennis 

van de zorgverlener over de achtergrond van de patiënt, kan een goed beeld van de gezondheid 

verkregen worden.  
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4.7.3 Coördinatie 

Volgens zorgverleners kan een geringe coördinatie een barrière vormen. Een goede coördinatie bij 

het gebruik van telezorg-technologie is essentieel voor succes. De volgende essentiële elementen zijn 

naar voren gebracht door zorgverleners: 

1. Eén persoon als aanspreekpunt 
2. Goede samenwerking 

 

Ad 1.) Zorgverleners geven aan dat het belangrijk is dat één persoon de coördinerende rol op zich 

neemt bij het monitoren en begeleiden van COPD-patiënten. Ook door een geïnterviewde COPD-

patiënt is aangegeven dat het fijner is wanneer één persoon het aanspreekpunt vormt die kennis 

heeft van de situatie van de patiënt. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. 

 

Ad 2.) Ook is een goede samenwerking essentieel. Zorgverleners geven aan dat, wanneer men 

adviezen geeft aan de patiënt op afstand, zorgverleners onderling goed op één lijn moeten zitten wat 

betreft de adviezen. Er mag geen onduidelijkheid ontstaan. Een nurse practitioner benadrukt dat 
korte lijnen belangrijk zijn.  

 

4.7.4 Doelgroep  

Uit de interviews met gebruikersgroepen is naar voren gekomen dat telezorg-technologie niet voor 

alle mensen met COPD toepasbaar is. De beperkte toepasbaarheid binnen de COPD-zorg vormt een  
barrière.  

 

Health Buddy 

Alle geïnterviewde COPD-patiënten geven aan dat zij goed om kunnen gaan met hun COPD en geen 

gebruik zouden willen maken van de Health Buddy. Ook zorgverleners geven aan dat de Health 

Buddy slechts bij een beperkte groep COPD-patiënten toepasbaar is. Eén van de genoemde redenen 

hiervoor is dat COPD een zeer stabiel ziektebeeld is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld diabetes, wat 

een zeer complex ziektebeeld is, hebben COPD-patiënten minder baat bij dagelijkse intensieve 

begeleiding. Daarnaast hebben mensen met lichte COPD relatief weinig klachten. Een longarts is 

echter van mening dat het niet mogelijk is de doelgroep te definiëren op basis van de GOLD-index. 
Men moet denken aan een indeling op basis van IQ, omdat minder intelligente mensen vaak meer 

begeleiding en uitleg bij hun ziekte nodig hebben.  

 

TeleCOPD 

Ook bij TeleCOPD geven zorgverleners aan dat de applicatie voor een beperkte doelgroep te 

gebruiken is. Met name mensen met lichte COPD zijn erg mobiel, hebben weinig klachten en kunnen 

relatief goed naar een longfunctielab of de zorgverlener komen voor controle. Door de preventieve 

werking is de applicatie binnen de thuiszorg ook minder geschikt. Een wijkverpleegkundige 

benadrukt dat mensen onder behandeling van de thuiszorg al teveel afhankelijk zijn van zorg. COPD-

patiënten hebben niet expliciet aangegeven geen gebruik te willen maken van de applicatie.  
 

KOALA 

De doelgroep waarvoor KOALA uitkomsten biedt, is beperkt. Zowel zorgverleners als patiënten geven 

aan dat de applicatie met name geschikt is voor een kleine groep eenzame, alleenstaande, minder 

mobiele COPD-patiënten met veel klachten. Eén van de wijkverpleegkundigen geeft aan dat de 

applicatie ook niet meer geschikt is voor mensen die onder behandeling zijn van de thuiszorg. Bij 

deze groep mensen komt de thuiszorg al meerdere keren per dag. Een longverpleegkundige geeft 

echter aan dat vanuit haar visie het gebruik van beeld- en spraaktechnologie met name voor mensen 

in de palliatieve fase een uitkomst kan zijn. Voornamelijk COPD-patiënten met lichte COPD geven aan 

weinig behoefte te hebben aan de applicatie. 
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‘Ik zou het zelf absoluut niet willen hebben. Als je echt bedlegerig bent ofzo, dan kan ik het mij 

voorstellen. Ik ga er zelf liever heen (PL2).’ 

 

4.7.5 Conclusie overige factoren 
Bij alle drie de oplossingsrichtingen vormen de kosten, voor zowel zorgverleners als patiënten, een 

barrière voor de adoptie van telezorg-technologie. Ook het goed in kaart brengen van de gezondheid 

op afstand vormt bij alle drie de applicaties in meer of mindere mate een barrière, net als de 

beperkte toepasbaarheid wat betreft de doelgroep. Daarnaast is een goede coördinatie essentieel bij 

eventuele implementatie (zie tabel 4.8).  
 

Tabel 4.8 

Samenvatting overige factoren als barrière  

Barrières gerelateerd 

aan overige factoren 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Kosten z Barrière 

- Kosten kastje (POH, NPPO, LV2, 

LA2) 
- Kosten inhuren personeel (H3) 

Barrière 

- Kosten computer (LV2) 

- Internet niet betaalbaar voor 

patiënten (LV1) 

- Kosten inhuren personeel (H3) 

Barrière 

- Kosten technologie (POH, LA2, 

LV2, WV2) 
 

 p Barrière 

- Aanschaf technologie (PL1, 

PZ2, PZ3) 

Barrière 

- Aanschaf computer (PZ3) 

Barrière 

- x 

- In kaart brengen 

gezondheid op 

afstand 

z Barrière 

- Geen valide parameters (H2, 

LA1, NP, NPPO, POH) 
- Subjectiviteit (LV1, NPPO) 

- Interventies verbinden 

moeilijk (POH, LV1, LA1) 

- Vragen te algemeen (LV1) 

 

Barrière 

- Meten verschil klachten ernst 

moeilijk (LA1) 

- Subjectiviteit (WV1, H3, LV1) 

- Enkel CCQ onvoldoende 
(NPPO, POH, LV1, LA1, H1) 
- Peakflow onbetrouwbaar (NP, 

H1, H2, H3, LA1, LA2, WV2, LV1, 

LV2, NPPO) 

Barrière 

- Meten gezondheid via beeld 

en spraak moeilijk (H3, LA2, LA1, 

NPPO) 
- Subjectiviteit (LA2) 

 - Niet voor acute zorgvraag 
(LA2, LA1, WV1) 

 p - x - x -x  

- Coördinatie 

(barrière bij beperkte 

coördinatie) 

z - Eén persoon aanspreekpunt 
(WV2, NP, LV1, LA2) 
- Goede samenwerking (LV1, NP, 

WV2) 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

 

p - x - x - x 

- Doelgroep z Barrière 

- Beperkt toepasbaar (H3, WV2, 

LA2, NPPO, POH) 

Barrière 

- Beperkt toepasbaar (WV1, H3) 

Barrière 

- Beperkt toepasbaar (H3, LA2) 

p Barrière 

- Geen behoefte aan (PL2, PL3, 

PZ1, PZ2, PZ3, PZ4) 

- x 

 

Barrière 

- Voor bedlegerige mensen 
(PL2) 

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 

4.8 Overzicht mogelijkheden & barrières gericht op de toepassing van telezorg-

technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen  
Deze paragraaf bevat een samenvattend overzicht van de resultaten van het praktijkonderzoek die  

gepresenteerd zijn in dit hoofdstuk. Tabel 4.9 en 4.10 geven een overzicht  van de mogelijkheden en  

barrières gericht op de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen.  

In tabel 4.9 is zichtbaar dat de meningen over het relatieve voordeel uiteenlopend zijn. In tabel 4.10  

is zichtbaar dat vele barrières overkomen moeten worden bij het toepassen van telezorg-technologie 

in de praktijk. Er zijn voornamelijk barrières geïdentificeerd wat betreft de compatibiliteit, de 

mogelijkheid tot uitproberen, de zichtbare resultaten, de kosten, het in kaart brengen van de 

gezondheid op afstand, de coördinatie en de doelgroep. De gebruikersvriendelijkheid vormt met 



53 

 

name een barrière bij de oplossing in de vorm van TeleCOPD, in tegenstelling tot de Health Buddy en 

KOALA (zie tabel 4.10).  

 
Tabel 4.9 

Overzicht mogelijkheden telezorg-technologie binnen de COPD-zorg 

Relatief voordeel z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Voordelen/ 

mogelijkheden 

telezorg-

technologie 

z - Werkbesparing 

(ondersteuning/ begeleiding 

door Health Buddy) 

- Bevorderen empowerment  

- Medische data-uitwisseling 

patiënt - zorgverlener 

- (Met name binnen 

diabeteszorg) 

- Medische data-uitwisseling 

patiënt - zorgverlener  

- Communicatie en informatie 

uitwisseling binnen keten  

- Toegankelijke zorg  

- Sociale ondersteuning  

- Tijdsbesparing via MSC  

- Toegankelijke zorg middels 

direct contact met de eigen 

zorgverlener  

 P - Ondersteuning  

 
- Extra ondersteuning en 

begeleiding  

- Toegankelijke zorg  

- Managen eigen ziekte  

- Sociale ondersteuning  

- Toegankelijk zorg   

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 

 
Tabel 4.10 

Overzicht van barrières bij de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg, ingedeeld per 

technologie en per factor voor een succesvolle adoptie 

Gebruikers-  

vriendelijkheid 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Leren omgaan 

met de 

technologie/ 

educatie  

z - COPD-patiënten niet 

technologisch georiënteerd  

- Lage SES  

- Motivatie probleem  

- Lage zelfreflectie  

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

 

- Scholing personeel MSC  

p 

 

- x - Deel COPD-patiënten geen 

ervaring computer & internet  

- x 

- Eenvoud van de 

technologie  

z - Bedienbaarheid en gebruik 

goed 

- Vragen voor patiënt moeilijk  

  

- Internet probleem  

- Applicatie voor arts 

overzichtelijk  

- Vragen/ interpretatie 

gegevens voor patiënt moeilijk  

- Bedienbaarheid en gebruik 

goed  

p - Bedienbaarheid en gebruik 

goed 

- Vragen voor patiënt moeilijk  

- Internet/ computer probleem 

bij deel COPD-patiënten 

- Bedienbaarheid en gebruik 

goed 

- Kwaliteit van het 

systeem  

z - Kans op hacken 

- Privacy schending  

- Idem Health Buddy - Privacy schending via MSC 

p - Privacy waarborging belangrijk  - Privacy waarborging belangrijk  - Privacy waarborging belangrijk  

- Toegankelijkheid/ 

Laagdrempelig-

heid  

z - Laagdrempelig en toegankelijk  - Niet laagdrempelig en 

toegankelijk  

- Laagdrempelig en toegankelijk  

 

p - x - Niet laagdrempelig en 

toegankelijk  

- Laagdrempelig en toegankelijk  

Compatibiliteit z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Aansluiting 

bestaande 

zorgstructuur  

z Toepasbaar binnen 

werkzaamheden , maar: 

- Telezorg extra werk  

- Verantwoordelijkheid te 

weinig bij patiënt  

- Waarborgen continuïteit niet 

mogelijk  

Toepasbaar binnen 

werkzaamheden, maar: 

- Telezorg extra werk  

- Verantwoordelijkheid te 

weinig bij patiënt  
- Waarborgen continuïteit niet 

mogelijk  

- Via MSC buiten huidige manier 

van zorg om  

- Telezorg extra werk  

- Waarborgen continuïteit niet 

mogelijk  

p - Telezorg extra werk (belasting)  

- Waarborgen continuïteit 

belangrijk   

 

- Telezorg extra werk (belasting)  

- Waarborgen continuïteit 

belangrijk  

- Geen kennis achtergrond 

patiënt via MSC 

 



54 

 

- Aansluiting 

huidige 

technologie 

gebruik  

z - Geen koppeling bestaand 

patiëntendossier  

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

p - Niet alle COPD-patiënten 

internet/ telefoonlijn  

- Deel COPD-patiënten geen 

computer en internet 

- x 

Mogelijkheid tot 

uitproberen 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Uitprobeer-

baarheid (factor 

voor succes) 

z - Mogelijkheid tot uitproberen 

bevorderd kans op succesvolle 

adoptie  

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

P  - x - x - x 

Zichtbare 

resultaten 

z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Effecten  z - Effectiviteit onvoldoende 

aangetoond 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

p  - x - x -x  

Overige factoren z/p Health Buddy TeleCOPD KOALA 

- Kosten  z - Kosten kastje 

- Inhuren personeel applicatie  

- Kosten computer  

- Niet betaalbaar voor patiënten  

- Inhuren personeel applicatie  

- Kosten technologie  

 

p - Aanschaf technologie  - Aanschaf computer  - x 

- In kaart brengen 

gezondheid op 

afstand  

z - Geen valide parameters  

- Subjectiviteit  

- Interventies verbinden niet 

mogelijk 

- Vragen te algemeen  

- Meten verschil klachten ernst 

moeilijk  

- Subjectiviteit  
- Enkel CCQ onvoldoende  

- Peakflow onbetrouwbaar 

- Comorbiditeit  

- Meten gezondheid via beeld 

en spraak moeilijk  

- Subjectiviteit  

 - Niet voor acute zorgvraag  

p - x - x -x  

- Coördinatie z - Gebrekkige coördinatie (in zijn 

algemeenheid) 

- Idem Health Buddy - Idem Health Buddy 

p - x - x - x 

- Doelgroep z - Beperkt toepasbaar  - Beperkt toepasbaar  - Beperkt toepasbaar  

p - Beperkt toepasbaar  - x - Beperkt toepasbaar  

* De Z en de P in kolom 2 staan voor het zorgverlenersperspectief (Z) en het patiëntenperspectief (P) 
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H5. Discussie & conclusie  

In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de resultaten. Daarna worden de 

resultaten van het praktijkonderzoek gekoppeld aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen in 

de literatuurverkenning. Vervolgens wordt een kritische blik geworpen op het onderzoek en de 

uitvoering van het onderzoek. Ter afsluiting volgen een conclusie en enkele aanbevelingen.  

 

5.1 Samenvatting mogelijkheden en barrières 
De inzet van telezorg-technologie en de exacte vormgeving van telezorg-technologie, zijn mede 

afhankelijk van de regionale organisatie van zorg. Binnen Oost-Groningen zijn zorgverleners en 

patiënten over het algemeen tevreden over de huidige manier van zorgverlening. Zij vinden dat de 

verantwoordelijkheden goed binnen de keten zijn afgesproken. Zorgverleners en patiënten zien 

telezorg-technologie als aanvulling op de huidige manier van zorgverlening, maar direct face-to-face 

contact wordt geprefereerd. Een aantal zorgverleners zien vooral voordelen in het toepassen van 

telezorg door middel van indirecte telebegeleiding (zoals de Health Buddy of TeleCOPD). De Health 

Buddy zou kunnen leiden tot werkbesparing en zou kunnen bijdragen aan het vergroten van het 
empowerment van de patiënt. TeleCOPD spreekt zorgverleners vooral aan voor het uitwisselen van 

medische data tussen de patiënt en zorgverlener of tussen zorgverleners onderling. Patiënten zien 

mogelijkheden in indirecte telebegeleiding, zoals de Health Buddy en TeleCOPD, om extra 

ondersteuning en begeleiding op afstand te ontvangen. Een aantal patiënten en zorgverleners zien 

tevens voordelen in het gebruik van telezorg door middel van directe begeleiding middels 

videocommunicatie. Videocommunicatie kan sociale ondersteuning bieden, maar zorgverleners en 

patiënten zien met name voordelen in het gebruik van videocommunicatie voor het leveren van 

laagdrempelige en toegankelijke zorg op afstand. Beeld- en spraaktechnologie, waarbij er direct 

contact is met bijvoorbeeld de polikliniek, zou een goede aanvulling vormen op de huidige manier 

van zorgverlening binnen de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen. Dit omdat huisbezoeken niet 
mogelijk zijn. Patiënten spreekt vooral het 24-uurs contactpunt aan. Hoewel gebruikers verschillende 

mogelijkheden zien in het gebruik van telezorg-technologie, benadrukken zorgverleners dat de 

voordelen gericht op medische doeleinden van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg beperkt 

zijn, omdat het lastig is binnen de COPD-zorg op afstand valide objectieve waarden te meten en daar 

interventies aan te verbinden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de diabetes zorg.  

 

Naast mogelijkheden zijn er een aantal barrières uit het praktijkonderzoek naar voren gekomen 

waarmee men rekening mee moet houden bij het eventueel toepassen van telezorg-technologie 

binnen de COPD-zorg.  

� Gebruikersvriendelijkheid: Onafhankelijk van de technologie die men toepast zal veel effort 
nodig zijn om COPD-patiënten te leren werken met de technologie en hen te overtuigen van 

het nut van het gebruik. Daarnaast is het, voornamelijk voor COPD-patiënten, heel belangrijk 

dat de technologie simpel en toegankelijk in het gebruik is. Met name TeleCOPD, de internet 

applicatie, is te ingewikkeld en te hoogdrempelig voor oudere COPD-patiënten. Verder vormt 

de kwaliteit van het systeem een extreem belangrijke factor. Men is bijvoorbeeld bang voor 

privacy problemen wanneer men patiënt gegevens opslaat via internet (Health Buddy & 

TeleCOPD). Wat betreft de gebruikersvriendelijkheid lijkt beeld- en spraaktechnologie in 

vergelijking met de Health Buddy en TeleCOPD, mede gezien de oudere niet technologisch 

georiënteerde doelgroep, het meest geschikte voor gebruik in Oost-Groningen.  

� Compatibiliteit: De compatibiliteit vormt, met name voor zorgverleners, een barrière. 
Telezorg door middel van indirecte telebegeleiding technologie sluit het beste aan bij de 

huidige manier van werken (Health Buddy & TeleCOPD). Directe telebegeleiding door middel 

van videocommunicatie via een MSC gaat geheel buiten de huidige zorgstructuur om 

(KOALA). Ondanks een goede aansluiting bij de huidige manier van werken, leidt telezorg 

door middel van indirecte telebegeleiding (Health Buddy & TeleCOPD) binnen de COPD-zorg 
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voor  zorgverleners tot extra werk en vormt voor patiënten een hoge belasting. Daarnaast is 

men niet in staat de continuïteit te waarborgen. Verder is het belangrijk dat de 

verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de patiënt ligt. Mits zorgverleners tijd beschikbaar 

krijgen om met telezorg-technologie te werken, de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij 
de patiënt ligt en de continuïteit gewaarborgd kan worden, sluiten de Health Buddy en 

TeleCOPD het beste aan bij de huidige zorgstructuur in vergelijking met  KOALA. Kijkend naar 

de mate waarin aansluiting op het huidige technologiegebruik plaats vindt, vormt de slechte 

aansluiting van telezorg-technologie op huidige patiëntendossiers bij alle drie de 

aangedragen oplossingen een barrière.  

� Mogelijkheid tot uitproberen: Zorgverleners vinden het moeilijk zich een goed beeld te 

vormen over het gebruik van de aangedragen oplossingen. Wanneer zij de mogelijkheid  

hebben telezorg-technologie te testen, zouden zij betere uitspraken kunnen doen over 

eventuele mogelijkheden en barrières. 

� Zichtbare resultaten: Met name zorgverleners vinden de effectiviteit van de drie   
aangedragen oplossingsrichtingen, gebaseerd op praktijkvoorbeelden, onvoldoende 

aangetoond. Zij zijn niet overtuigd van de aangetoonde resultaten. Patiënten geven aan 

zichtbare resultaten iets minder belangrijk te vinden dan zorgverleners (zie tabel 4.2).  

� Kosten: De kosten vormen, voor zorgverleners en patiënten, bij alle oplossingsrichtingen een 

grote barrière. Gebruikersgroepen in Oost-Groningen kunnen of willen zelf geen bijdrage 

leveren aan de financiering.  

� In kaart brengen gezondheid op afstand: Het meten van objectieve valide parameters is 

binnen de COPD-zorg niet goed mogelijk. Dit vormt een grote barrière bij het toepassen van 

telezorg-technologie. De mogelijkheden van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg zijn 
hierdoor beperkt. Telezorg-technologie kan hierdoor niet goed gebruikt worden voor 

medische doeleinden. Bij de Health Buddy en TeleCOPD is het bijvoorbeeld moeilijk 

objectieve waarden te meten via vragenlijsten en daar op afstand goede interventies aan te 

verbinden. Kennis van de patiënt is noodzakelijk om de subjectiviteit eventueel te 

overbruggen. Ook bij KOALA vormt het meten van objectieve waarden op afstand een 

probleem. De voornaamste reden hiervoor is dat men via een MSC geen kennis heeft van de 

patiënt. Wanneer er rechtstreeks contact zou zijn tussen de zorgverlener en de patiënt zou 

beeld- en spraaktechnologie een betere methode zijn om een goed beeld te krijgen van de 

gezondheid van de patiënt op afstand in vergelijking met de Health Buddy en TeleCOPD. 

� Coördinatie: Zorgverleners hebben aangegeven dat een geringe coördinatie een barrière 
vormt gedurende de toepassing van telezorg-technologie. Eén persoon moet het centrale 

aanspreekpunt vormen, lijnen moeten kort zijn en een goede samenwerking is essentieel. 

� Doelgroep: Met name telezorg-technologie in de vorm van de Health Buddy en KOALA heeft 

slechts meerwaarde voor een beperkte doelgroep. De beperkte toepasbaarheid vormt een 

barrière.  

 

Bij het beoordelen van de factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie vanuit de literatuur in 

termen van belangrijkheid (relatief voordeel, gebruikersvriendelijkheid, compatibiliteit et cetera), 

hebben zorgverleners en patiënten weinig verschil aangegeven tussen de verschillende factoren (zie 

tabel 4.2). Vrijwel alle factoren worden door zorgverleners en patiënten als ‘heel belangrijk’ 
beschouwd. Factoren onder de categorie ‘kwaliteit van het systeem (betrouwbaarheid van het 

systeem en privacy waarborging)’ vinden zorgverleners en patiënten overwegend ‘extreem 

belangrijk’. De factoren ‘zichtbare resultaten’ en ‘mogelijkheid tot uitproberen’ vinden patiënten 

‘belangrijk’, in tegenstelling tot zorgverleners die deze factoren ‘heel belangrijk’ vinden.  

 

5.2 Praktijkonderzoek gekoppeld aan bevindingen literatuuronderzoek 
Zeer weinig literatuur was beschikbaar over voordelen die behaald kunnen worden met het 
toepassen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg en eventuele barrières die overkomen 
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moeten worden. Ondanks deze beperking, wordt in deze paragraaf een koppeling gemaakt tussen de 

resultaten van de literatuurverkenning en het praktijkonderzoek.   

 

In zijn algemeenheid is het opvallend dat de factoren, die in de literatuurverkenning naar voren zijn 
gekomen als factoren voor een succesvolle adoptie en acceptatie van telezorg-technologie, allen in 

het praktijkonderzoek in meer of mindere mate als barrière naar voren komen. Zorgverleners zijn 

daarnaast erg sceptisch over het gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. Het is 

opvallend dat zorgverleners vooral medische barrières benadrukken, zoals de onmogelijkheid om 

objectieve en valide parameters op afstand te meten. Sociaal communicatieve barrières komen 

nauwelijks naar voren. De eerdere ‘mislukte’ pilot met telezorg-technologie, genaamd KOALA, is 

hiervoor een mogelijke verklaring. Oost-Groningen is vaker gebruikt als proeftuin voor nieuwe 

technologieën. Door eerdere negatieve ervaringen met telezorg-technologie hebben zorgverleners 

mogelijk een meer negatieve houding over het gebruik van telezorg-technologie binnen de COPD-

zorg. Daarnaast staat Oost-Groningen bekend als probleem gebied waar sprake is van een lage 
gezondheids-, economische en onderwijssituatie.  

 

Relatief voordeel 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de relatieve voordelen die behaald kunnen worden met het 

toepassen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg als beperkt worden beschouwd. Ook uit de 

literatuurverkenning komen slechts in beperkte mate voordelen naar voren (zie bijlage 1). Dit in 

tegenstelling tot de voordelen die behaald kunnen worden met telezorg-technologie binnen 

bijvoorbeeld de diabeteszorg (Verhoeven et al., 2007). Een verklaring hiervoor is de afwezigheid van 

de mogelijkheid om op afstand objectieve waarden te meten binnen de COPD-zorg. Daarnaast 
hebben zorgverleners telezorg-technologie voornamelijk vanuit het medische perspectief 

beoordeeld. Het beperkte voordeel vormt een probleem, omdat volgens Rogers (2003) het relatieve 

voordeel de belangrijkste factor is voor een succesvolle technologie adoptie.  

 

Verder blijkt uit de literatuurverkenning dat er geen eenduidige mening bestaat over de exacte 

voordelen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg (Smit et al., 2009). Dezelfde conclusie kan 

getrokken worden uit het praktijkonderzoek. Onder gebruikersgroepen in Oost-Groningen bestaat 

geen eenduidige mening over een specifieke vorm van telezorg-technologie die het beste toegepast 

kan worden en de meeste voordelen met zich mee brengt. Uit de literatuur blijkt dat telezorg door 

middel van indirecte telebegeleiding technologie binnen de diabetes zorg voornamelijk kan leiden tot 
gedragsveranderingen en kostenreductie (Verhoeven et al., 2007). Ook binnen de COPD-zorg zouden 

zorgverleners veranderingen op gedragsniveau willen bewerkstelligen. Telezorg-technologie zou hier 

een rol bij kunnen spelen. Het is echter de vraag of het gebruik van telezorg-technologie binnen de 

diabeteszorg direct doorgetrokken kan worden naar de COPD-zorg. In de literatuur wordt verder 

benadruk dat telezorg door middel van videocommunicatie het mogelijk maakt om beter contact te 

maken met de patiënt om de afstand tot zorg te overbruggen (Miller, 2002). Dit wordt door 

zorgverleners binnen de COPD-zorg bevestigd. Door de plattelandsproblematiek in Oost-Groningen, 

maar ook door de fysieke beperkingen van mensen met COPD, biedt beeld- en spraaktechnologie 

binnen de COPD-zorg perspectief. COPD-patiënten zelf geven echter aan hier weinig behoefte aan te 

hebben.  
 

Gebruikersvriendelijkheid  

De effort die benodigd is om mensen te laten werken met telezorg-technologie vormt een barrière. 

Uit de literatuurverkenning komt onder andere naar voren dat met name het leren werken met de 

technologie een probleem vormt. Dit omdat mensen vaak de vaardigheden missen om met 

technologieën te werken (Fitzgerald et al., 2008). Dit wordt bevestigd in het praktijkonderzoek. Naast 

de factoren, benoemd in het literatuur onderzoek, zijn er in Oost-Groningen echter een aantal geheel 

andere redenen aangedragen waardoor veel effort benodigd is om mensen uitleg te geven over 

telezorg-technologie. In Oost-Groningen is een groot deel van de COPD-patiënten waarschijnlijk niet 
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gemotiveerd om betreffende technologieën te gebruiken. Daarnaast is er sprake van een lage 

zelfreflectie.  

  

In de literatuur komt verder naar voren dat een technologie eenvoudig in het gebruik moet zijn 
(Rogers, 2003). Door de oudere en niet technologische doelgroep vormt deze factor in Oost-

Groningen een barrière. Net als blijkt uit onderzoek van Verhoeven et al. (2007), vindt het overgrote 

deel van de zorgverleners en patiënten beeld- en spraaktechnologie zeer simpel in het gebruik. In de 

literatuur wordt internet aangedragen als veelbelovend medium (Miller, 2002). In Oost-Groningen 

kan het gebruik van internetapplicaties echter snel leiden tot problemen. Dit kan verklaard worden 

vanuit de achterstand die Oost-Groningen heeft op het gebied van onderwijs, de lage SES en de 

oudere niet technologisch georiënteerde doelgroep.    

 

In tegenstelling tot de literatuurverkenning is de kwaliteit van het systeem minder vaak genoemd als 

barrière. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gebruikersgroepen geen praktijkervaring hebben 
met de systemen. Wanneer men in de praktijk gebruik zou maken van de systemen, ervaren mensen 

mogelijk technische problemen en zullen zij deze sneller naar voren brengen.  

 

Compatibiliteit 

Uit de literatuur blijkt dat telezorg-technologie onder andere goed moet aansluiten bij de dagelijkse 

routines van een arts (Fitzgerald et al., 2008). Het is moeilijk een goede uitspraak te doen over de 

mate waarin de betreffende oplossingsrichtingen aansluiten bij de huidige manier van werken van 

zorgverleners en de manier waarop patiënten zorg ontvangen in Oost-Groningen. Gedurende het 

praktijkonderzoek vonden zorgverleners het moeilijk aan te geven of de oplossingsrichtingen goed 
aansluiten bij de huidige manier van zorgverlening. Zorgverleners vonden het moeilijk zich een goed 

beeld te vormen van het gebruik van de applicaties in de praktijk. Daarnaast zien zorgverleners 

telezorg-technologie puur als aanvulling op de huidige manier van zorgverlening. Zowel patiënten als 

zorgverleners geven de voorkeur aan persoonlijk contact. Wel zijn artsen, zoals ook in de literatuur 

naar voren komt, bang het face-to-face contact met de patiënt te verliezen en geven zij aan dat het 

moeilijk is op afstand een goed beeld van de gezondheid van de patiënt te krijgen (Fitzgerald, 2008; 

Miller, 2002). Belangrijk hierbij is om te benadrukken dat zorgverleners telezorg-technologie 

voornamelijk als medische toepassing hebben geïnterpreteerd, terwijl telezorg-technologie ook als 

leefstijl toepassing gebruikt wordt in de praktijk. Problemen omtrent het gebruik van telezorg-

technologie als leefstijl toepassing zijn niet genoemd.  
 

De aansluiting op het huidige technologiegebruik vormt tevens een barrière. Dit betreft niet zozeer 

de aansluiting op de infrastructuur, zoals Cain en Mittman (2002) benadrukken, maar met name de 

afwezigheid van een koppeling aan huidige patiëntendossiers, waar zorgverleners gebruik van 

maken, vormt een probleem. Dit wordt mede mogelijk veroorzaakt door de hoge kosten die met een 

dergelijke koppeling gepaard gaan. Opvallend is dat deze problematiek in de literatuur vrijwel niet 

benoemd wordt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er veel buitenlandse studies geïncludeerd 

zijn. Wellicht zijn er in het buitenland minder hoge kosten aan het maken van een koppeling 

verbonden en vormt deze factor daar geen probleem. 

 
Mogelijkheid tot uitproberen 

Rogers (2003) en Cain en Mittman (2002) geven aan dat de kans op een succesvolle acceptatie en 

adoptie groter is wanneer gebruikersgroepen de mogelijkheid hebben de technologie uit te proberen. 

Net als in de literatuurverkenning wordt deze factor in het praktijk onderzoek in mindere mate 

genoemd. Gedurende het beoordelen van de factoren voor een succesvolle adoptie in termen van 

belangrijkheid, wordt de factor door zorgverleners wel als ‘heel belangrijk’ bestempeld. Een 

verklaring hiervoor is dat de ‘mogelijkheid tot uitproberen’ een niet tastbare en niet direct 

technologisch gerelateerde factor is. Het is lastig voor gebruikersgroepen hier iets over te zeggen.  
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Zichtbare resultaten 

Zorgverleners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er zichtbare resultaten beschikbaar moeten 

zijn. Aangetoond moet worden dat telezorg-technologie meerwaarde met zich mee brengt ten 

opzichte van de huidige manier van zorgverlening in Oost-Groningen. Zorgverleners geven daarnaast 
aan dat de effecten binnen de COPD-zorg in hun ogen onvoldoende zijn aangetoond. De beperkt 

aangetoonde effecten komen overeen met de beperkte bevindingen vanuit te literatuur (zie tabel 

bijlage 1). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het binnen de COPD-zorg moeilijk is op een goede 

manier de effectiviteit aan te tonen in termen van de kwaliteit van leven of op gedragsniveau. 

Daarnaast is de sceptische visie van gebruikersgroepen op de toepassing van telezorg-technologie 

hiervoor een mogelijke verklaring. Het kan zijn dat gebruikersgroepen simpelweg niet  geloven in de 

positieve effecten.  

 

Kosten 

In de literatuur komt de financiering van telezorg-technologie veelvuldig als barrière naar voren 
(Fitzgerald et al., 2008; Grol et al., 2005; Nijland et al., 2008; Rahimpour et al., 2008). Ook binnen de 

COPD-zorg in Oost-Groningen vormen de kosten een probleem. Dit hangt wellicht samen met de 

geringe mate waarin de effectiviteit van telezorg-technologie is aangetoond. Hierdoor kan men de 

verzekeraar niet overtuigen, waardoor een degelijke financieringsstructuur ontbreekt.  

 

Coördinatie 

Gebruikersgroepen benadrukken verder dat een zeer goede coördinatie een belangrijke factor vormt 

voor een succesvolle adoptie. In de literatuur komt deze factor minder sterk naar voren. Dit is 

mogelijk te verklaren doordat de coördinatie van telezorg-technologie zich meer richt op de 
implementatie van de technologie. Dit onderzoek, en de literatuurverkenning in het onderzoek, 

focust zich enkel op factoren direct gerelateerd aan de technologie zelf. Daarbij ligt de focus tevens 

op de adoptie van telezorg-technologie en minder op de implementatie.  

 

In kaart brengen gezondheid op afstand/ doelgroep 

Een factor die, met name door zorgverleners, verder veelvuldig genoemd wordt als barrière is de 

onmogelijkheid om objectieve en valide parameters te meten binnen de COPD-zorg. Ook deze factor 

wordt niet benoemd in het literatuur onderzoek. Ook dit is mogelijk te verklaren, doordat 

zorgverleners telezorg-technologie voornamelijk als medische toepassing hebben geïnterpreteerd en 

minder als leefstijltoepassing. Ditzelfde geldt voor de beperkte doelgroep die door gebruikersgroepen 
benadrukt wordt.  

 

5.3 Reflectie op de methodiek 
Bij de interpretatie van de uitkomsten van dit onderzoek moet men rekening houden met een aantal 

beperkingen gericht op de methode en uitvoering van het onderzoek. 

 

Ten eerste was het erg moeilijk respondenten te werven voor het onderzoek. Op de toegestuurde e-
mail of brief werd vaak niet gereageerd en zorgverleners waren in veel gevallen telefonisch niet 

bereikbaar. Ook waren veel zorgverleners niet geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek. Naar 

aanleiding hiervan is ervoor gekozen respondenten te werven middels het convenience principe. 

Hierdoor zijn uiteindelijk voldoende gemotiveerde respondenten geworven. Als gevolg hiervan zijn 

tevens een aantal zorgverleners buiten de regio Oost-Groningen geïncludeerd. Dit heeft beperkingen 

tot gevolg wat betrekt de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek voor de regio 

Oost-Groningen. Bij het opnieuw uitvoeren van een dergelijk onderzoek zou het wellicht motivatie 

verhogend zijn, wanneer respondenten in een eerder stadium betrokken worden, bijvoorbeeld bij de 

keuze van een chronische aandoening om telezorg-technologie bij toe te passen. Daarnaast is de 

bereidheid tot medewerking wellicht groter wanneer respondenten er zeker van zijn dat er 
bijvoorbeeld een pilot volgt na de interviewsessies.  
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Ten tweede zijn COPD-patiënten geworven op basis van interesse in technologiegebruik en het 

vermogen om deel te nemen aan het interview. Hierdoor is het mogelijk dat een eenzijdig groep 

COPD-patiënten geïncludeerd is. Mogelijk is dit een meer gemotiveerde patiëntengroep. Dit kan 

negatieve gevolgen hebben voor de validiteit en de generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksresultaten. Alle geïnterviewde COPD-patiënten geven bijvoorbeeld aan dat zij geen 

enkele behoefte hebben aan het gebruik van telezorg-technologie. Zij ervaren nauwelijks problemen 

bij het managen van hun ziekte en zijn mondig genoeg om tijdig hulp te zoeken. Een mogelijke 

oorzaak hiervoor is dat het de meer gemotiveerde en slimmere COPD-patiënten zijn die meegewerkt 

hebben aan het onderzoek.  

 

Ten derde was er in veel gevallen slechts beperkt de tijd beschikbaar voor de interviews met 

gebruikersgroepen. Ook koste het vaak veel tijd om extra uitleg en toelichting te geven op de  

oplossingen die getoond zijn. Hierdoor was er minder tijd beschikbaar voor de interview vragen en 

was het niet altijd mogelijk even diep op alle onderwerpen in te gaan. Het was niet altijd mogelijk alle 
thema’s uit de vragenlijst even diepgaand te behandelen. Vragen over het relatieve voordeel (willen 

mensen ermee werken) en vragen over de gebruikersvriendelijkheid (kunnen mensen ermee werken) 

zijn bij een beperkt tijdsbestek eerst behandeld. De beperkte tijd voor het stellen van 

interviewvragen kan negatieve gevolgen hebben voor de validiteit en de volledigheid van de 

uitkomsten van het onderzoek.  

 

Ten vierde zijn vooraf drie mogelijke oplossingen van telezorg-technologie geselecteerd. Er zijn, naast 

de drie getoonde oplossingen, echter nog andere mogelijkheden om telezorg-technologie vorm te 

geven. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de validiteit van de uitkomsten van het onderzoek. 
Bij het tonen van andere oplossingenrichtingen waren de uitkomsten wellicht anders geweest. Wel is 

ervoor gekozen respondenten de twee meest voorkomende vormen van telezorg-technologie te 

tonen, namelijk telezorg door middel van directe begeleiding en indirecte begeleiding (in twee 

vormen), om deze bedreiging te beperken.  

 

Ten vijfde was het bij sommige interviews moeilijk de vooraf opgestelde vragenlijst te volgen, omdat 

respondenten snel aangaven geen meerwaarde te zien in het gebruik van telezorg-technologie en 

een erg defensieve houding hadden. Hierdoor was het lastig verder in te gaan op bijvoorbeeld ‘de 

problemen bij gebruik’ of ‘de aansluiting op de huidige manier van zorg’, omdat respondenten dan 

aangaven dat zij de technologie toch niet zouden gaan gebruiken in de praktijk.  
 

Ten zesde vormen verschillende gebruikersgroepen het uitgangspunt van het onderzoek. Het 

meenemen van verschillende type gebruikersgroepen heeft geleid tot een brede visie op het 

toepassen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen. Door het verschil in 

visie van gebruikersgroepen was het echter ook moeilijk eenduidige conclusies te trekken. Er was 

sprake van extreme verschillen in standpunten tussen gebruikersgroepen. Zorgverleners zijn 

bijvoorbeeld van mening dat het empowerment van de patiënt een urgent probleem vormt. 

Patiënten zelf geven echter aan dat dit geen enkel probleem vormt. Een ander voorbeeld is de visie 

van gebruikersgroepen op de toepassing van beeld- en spraaktechnologie via een MSC. Patiënten 

spreekt de technologie aan, omdat zij hierbij 24-uur per dag contact kunnen maken met 
zorgverleners op het MSC. Zorgverleners zelf zijn van mening dat een 24-uurs contactpunt niks 

bijdraagt en patiënten een dokter moeten bellen wanneer er iets mis is. Daarnaast zijn er 

bijvoorbeeld extreme standpunten gevonden wat betreft de compatibiliteit. De compatibiliteit vormt 

met name voor zorgverleners een belangrijke factor in tegenstelling tot de COPD-patiënt. Ook was er 

vaak sprake van tegenstrijdige standpunten tussen zorgverleners onderling. Zo was het bijvoorbeeld 

moeilijk een uitspraak te doen over de factor ‘aansluiting bij het huidige werkproces’. De manier van 

werken is per huisarts in Oost-Groningen verschillend en de zorgketen verschilt per regio. Verder was 

er veel verschil in de doelen waarmee men telezorg-technologie toe zou willen passen. Met deze 



61 

 

extreme verschillen in standpunten moet men rekening houden bij de interpretatie van de resultaten 

van dit onderzoek.  

 

Ten zevende is ervoor gekozen de respondenten na afloop van de interviews stellingen voor te 
leggen om te inventariseren in hoeverre zij de barrières, afkomstig uit de literatuur, als belangrijk 

ervaren. Op deze manier moest het mogelijk worden inzicht te krijgen in de belangrijkheid van de 

factoren voor een succesvolle acceptatie en adoptie geïdentificeerd vanuit de literatuur. Dit schema 

(tabel 4.2) is echter in beperkte mate bruikbaar, omdat er gedurende het praktijkonderzoek 

verschillende factoren voor een succesvolle adoptie naar voren zijn gekomen, die voorafgaand niet in 

de literatuurverkenning geïdentificeerd zijn. Doordat deze factoren niet beoordeeld zijn op basis van 

de ‘belangrijkheid’ was het niet mogelijk deze factoren met de andere, vooraf geïdentificeerde 

factoren, te vergelijken. 

  

Ten slotte heeft dit onderzoek zich, vanwege het beperkte tijdsbestek waarin dit onderzoek 
uitgevoerd moest worden, beperkt tot de meest voorkomende barrières voor een succesvolle 

acceptatie en adoptie vanuit de literatuur. Hiermee hangt samen dat de factoren ‘zichtbare 

resultaten’ en ‘mogelijkheid tot uitproberen’ in de eerste instantie niet mee zijn genomen in de 

vragenlijst. Nadat uit de interviews bleek dat respondenten toch informatie gaven over de 

betreffende factoren, is er wel voor gekozen de factoren in het resultatendeel te beschrijven.  

 

Naast de zwakke punten kent het onderzoek ook een aantal sterke punten. Het gebruik van 

scenario’s bleek een goede methode om mensen een goed beeld te geven van telezorg-technologie. 

Op een aantal respondenten na, had vrijwel geen enkele respondent ervaring met telezorg-
technologie. Vooral het gebruik van korte videofilmpjes en de screenshots was erg verhelderend 

voor de respondenten. Daarnaast was de keuze voor individuele interviews een goede keuze. 

Respondenten hadden vaak vragen over het gebruik van telezorg-technologie. Door het directe 

contact, was het goed mogelijk de vragen te beantwoorden en de oplossingen van telezorg-

technologie nader toe te lichten. Ook is de validiteit van het onderzoek vergroot door het gebruik 

van diepte interviews. Via de interviews was het mogelijk goed door te vragen naar de mening van 

gebruikersgroepen over het toepassen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. Verder is, 

door het tonen van verschillende vormen van telezorg-technologie, voorkomen dat respondenten 

een eenzijdig beeld kregen van telezorg-technologieën. Het evalueren van telezorg-technologie in 

groepsvorm, had wellicht tot een meer diepgaande discussie geleid, maar gezien het tijdsbesprek 
was het niet mogelijk op korte termijn de verschillende groepen zorgverleners bij elkaar te brengen. 

Ook is door de uiteindelijk geïncludeerde respondenten met enthousiasme meegewerkt aan het 

onderzoek. Ondanks de beperkingen in tijd waren respondenten zeer gemotiveerd. Zorgverleners en 

patiënten hebben op een serieuze wijze hun kritische mening gegeven over het toepassen van 

telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. Daarnaast zijn alle resultaten anoniem verwerkt 

waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden kleiner is. Al deze punten afzonderlijk dragen bij 

aan het verhogen van de validiteit van het onderzoek. 

 

5.4 Conclusie 
De meerwaarde van de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg wordt over het 

algemeen als beperkt beschouwd. Geen van de geëvalueerde praktijkvoorbeelden, in de huidige 

vormgeving, lijkt geheel geschikt voor implementatie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen. 

Daarnaast is er geen eenduidige consensus onder gebruikersgroepen over de meest geschikte vorm 

van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen. Zowel zorgverleners als patiënten 

hebben elk hun eigen visie op de toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg. De 

COPD-patiënt is voor zorgverleners een zeer arbeidsintensieve en moeilijke patiënt om een telezorg 

project op toe te passen. Voor medische doeleinden biedt telezorg-technologie daarom beperkte 
mogelijkheden. Telezorg-technologie biedt binnen de COPD-zorg voornamelijk mogelijkheden wat 
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betreft sociale en educatieve doeleinden. Bij het eventueel toepassen van telezorg-technologie in 

Oost-Groningen liggen de voordelen vanuit het zorgverlenersperspectief, mede gezien de 

problematiek in Oost-Groningen en de ervaren problemen binnen de COPD-zorg, voornamelijk bij 

applicaties gericht op het vergroten van het ‘empowerment’ van de patiënt (via bijvoorbeeld een 
Health Buddy). Daarnaast zien zorgverleners het gebruik van beeld- en spraaktechnologie, waarbij er 

direct contact is met zorgverleners en er geen sprake is van een MSC als tussenstation, als goede 

aanvulling op de huidige manier van zorgverlening in Oost-Groningen. Zware COPD-patiënten zien 

voornamelijk voordelen in het gebruik van telezorg-technologie om zorg toegankelijker te maken  

(24-uurs contact punt). Ook zien COPD-patiënten voordelen in het gebruik van telezorg-technologie 

gericht op sociale ondersteuning en voor het aanbieden van extra ondersteuning en begeleiding op 

afstand. Hierbij doelen de geïnterviewde COPD-patiënten voornamelijk op oudere en bedlegerige 

mensen, zelf zouden zij geen gebruik van de technologie willen maken voor de betreffende 

doeleinden. Wanneer men ervoor kiest telezorg-technologie toe te passen binnen de COPD-zorg zijn 

er, afhankelijk van het doel van het gebruik, een aantal barrières die overkomen moeten worden 
voor een succesvolle acceptatie en adoptie. De barrières hebben voornamelijk betrekking op: 

� De effort die nodig is om mensen te overtuigen en om mensen om te leren gaan met de 

technologie; 

� De matige aansluiting op het huidige zorgproces; 

� De slechte aansluiting op het huidige technologie gebruik; 

� De geringe aangetoonde effectiviteit van telezorg-technologie; 

� De kosten van telezorg-technologie; 

� De beperkingen gericht op het in kaart brengen van de gezondheid van de patiënt op 

afstand; 
� Een gebrekkige coördinatie bij implementatie; 

� Een beperkte doelgroep. 

De factor ‘eenvoud van de technologie’ vormt in mindere mate een barrière. Beeld- en 

spraaktechnologie lijkt momenteel het meest gebruikersvriendelijk.  

 

5.5 Aanbevelingen  
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. Deze 
aanbevelingen vallen uiteen in twee verschillende categorieën, namelijk aanbevelingen gericht op de 

toepassing van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in Oost-Groningen en aanbevelingen 

gericht op verder onderzoek naar dit onderwerp. 

 

5.5.1 Aanbevelingen gericht op toepassing telezorg-technologie (ontwikkeling & selectie) 
 

� Telezorg-technologie binnen de COPD-zorg is niet geschikt voor medische doeleinden 

Gebruikersgroepen zien weinig mogelijkheden in het gebruik van telezorg-technologie als 

medische toepassing. Het is moeilijk de gezondheid van de patiënt op afstand in kaart te 

brengen. De belangrijkste reden die hiervoor genoemd is, is de onmogelijkheid om op 

afstand valide en objectieve parameters te meten van de patiënt.  

 

� Gebruik telezorg-technologie voor medische doeleinden wanneer het mogelijk is objectieve en 

valide parameters te meten 

Vanuit het zorgverlenersperspectief kunnen de meeste voordelen, bij het gebruik van 
telezorg-technologie als medische toepassing, voornamelijk behaald worden bij (chronische)  

aandoeningen waarbij het mogelijk is objectieve en valide parameters bij de patiënt op 

afstand te meten (zoals bij diabetes patiënten of patiënten met chronisch hartfalen).  
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� Gebruik telezorg-technologie binnen de COPD-zorg voor sociale of educatieve doeleinden 

Wanneer men eventueel gebruik wil maken van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg in 

Oost-Groningen, liggen de mogelijkheden voornamelijk bij telezorg toepassingen die zich 

richten op sociale of educatieve doeleinden of bij toepassingen gericht op het verkrijgen van 
extra patiënt informatie buiten de reguliere controles. Uit het onderzoek is geen specifieke 

technologie naar voren gekomen waaraan gebruikersgroepen de voorkeur geven, maar 

beeld- en spraaktechnologie lijkt hiervoor het meest geschikt.  

 

� Beeld- en spraaktechnologie is het meest gebruikersvriendelijk 

Beeld- en spraaktechnologie is, gezien de gemiddelde COPD-patiënt in Oost-Groningen, op 

dit moment het meest gebruikersvriendelijk gevolgd door de Health Buddy. Het gebruik van 

internet vormt momenteel een probleem. Het is belangrijk te benadrukken dat het gebruik 

van internet bij een nieuwe generatie COPD-patiënten waarschijnlijk geen probleem meer 

vormt.  
 

� Betrouwbaarheid en privacy waarborging is extreem belangrijk 

Het is extreem belangrijk dat het systeem betrouwbaar is, vrij is van technische problemen 

en de privacy gewaarborgd blijft.  

 

� Gebruik geen MSC als extra tussenstation bij het toepassen van telezorg-technologie  

Wat betreft de compatibiliteit sluit indirecte telebegeleiding technologie (Health Buddy of 

TeleCOPD) of beeld- en spraaktechnologie, direct gekoppeld aan bijvoorbeeld de polikliniek, 

het beste aan bij de huidige zorgstructuur. Het gebruik van een MSC past niet bij de huidige 
zorgstructuur (KOALA). Wanneer men telezorg-technologie voor medische doeleinden 

gebruikt, is het belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dit is echter niet mogelijk bij 

indirecte telebegeleiding (Health Buddy of TeleCOPD) of een directe koppeling van beeld- en 

spraaktechnologie aan de polikliniek. Wanneer telezorg-technologie wordt ingezet voor 

educatieve of sociale doeleinden, vormt het waarborgen van de continuïteit in mindere mate 

een probleem. Dan kan besloten worden contact te maken op gezette tijden.  

 

� Integreer telezorg-technologie met huidige patiëntendossiers 

Wanneer er aansluiting is op bestaande patiëntendossiers vergroot dit de kans op adoptie.  

 
� Gebruik internet om kosten te besparen 

In de toekomst is het gebruik van internet een goede mogelijkheid om de kosten te 

beperken. Voornamelijk oudere COPD-patiënten beschikken momenteel niet over een 

computer en  internet.  

 

� Beeld- en spraaktechnologie lijkt het meest geschikte voor een goed beeld op afstand van de 

patiënt 

Ondanks de beperkte mogelijkheden, wat betreft het eventuele gebruik van telezorg-

technologie voor medische doeleinden, lijkt het gebruik van beeld- en spraaktechnologie, 

waarbij een zorgverlener direct contact heeft met de patiënt en er niet gewerkt wordt via 
een MSC, momenteel de beste methode om een goed beeld te krijgen van de gezondheid 

van de patiënt op afstand (in vergelijking met de Health Buddy en TeleCOPD).  

 

5.5.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

� Ontwikkel een methode om op afstand objectieve en valide waarden te meten 

Zorgverleners zien graag een applicatie waarmee het mogelijk is COPD-patiënten te 

monitoren om zo tijdig in te springen op een verslechtering van de gezondheidssituatie. 

Aangezien valide parameters momenteel binnen de COPD-zorg niet beschikbaar zijn en het in 
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kaart brengen van de gezondheidssituatie op basis van vragenlijsten erg subjectief is, zou 

vervolg onderzoek zich kunnen richten op het ontwikkelen van een methode of een systeem 

om COPD-patiënten via valide parameters op afstand te monitoren en te begeleiden. 

 
� Organiseer een gebruikersonderzoek 

Een pilot (gebruikersonderzoek), waarbij men de meerwaarde van telezorg-technologie ten 

opzichte van de huidige manier van zorgverlening toetst, draagt bij aan een succesvolle 

acceptatie en adoptie. Daarnaast kunt je pas echt zeggen of men behoefte heeft aan 

telezorg-technologie en welke barrières werkelijk een probleem vormen, wanneer 

gebruikersgroepen in de praktijk gewerkt hebben met telezorg-technologie.  

 

� Organiseer focusgroepen voor een duidelijke ‘overall’ mening 

In dit onderzoek zijn de respondenten afzonderlijk van elkaar geïnterviewd. Hierdoor heeft er 

geen discussie tussen de respondenten plaats gevonden. Dit heeft geresulteerd in vele 
verschillende meningen en extreme standpunten. Het onderzoek zou mogelijk aangevuld 

kunnen worden door gebruikersgroepen te plaatsen in focusgroepen. Via focusgroepen 

kunnen de verschillende meningen uitgewisseld worden en kan er een betere eenduidige 

‘overall’ mening geformuleerd worden. 
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Summary  

 

The immediate cause of this research and research question 

The Dutch population is ageing. In the Eastern part of Groningen, ageing is expected to rise faster 

compared to the rest of the Netherlands. Therefore, the amount of people which suffer from chronic 

diseases is rising and so is the need for care and are the costs of care (Blokstra et al., 2007; SCP, 

2004).  

 

COPD in the Eastern part of Groningen 

This research especially focuses on the rising amount of people with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) in the Eastern part of Groningen. During COPD airways will narrow caused by an 

inflammation. Mucus and shortness of breath are two of the main symptoms of COPD (Astmafonds, 

2009b). About 2% of the Dutch population has COPD (Astmafonds, 2009a). The expectation is that 

the amount of Dutch people with COPD will be 39% in 2025 (De Hollander et al., 2006). In the Eastern 

part of Groningen 9.5% of the population has COPD. The amount of people with COPD in the Eastern 

part of Groningen is significantly above the Dutch average (Deuning & Frenken, 2008). COPD is in the 

top ten of the most expensive diseases (Boezen et al., 2008).  

 

Providing effective care in the Eastern part of Groningen is difficult, because of the rising need for 
care and also because of being a rural area. Changes in the way care is provided are needed to keep 

care available, to control costs and to ensure quality of care. 

 

Telecare technology as solution 

A possible solution to the above mentioned problem, is to use telecare technology. In this research  

telecare technology is defined as ‘the use of information and communication technology to monitor 

and guide chronically ill patients at a distance, without the physical presence of healthcare workers’. 

Telecare technology could appear in an indirect or a direct manner. During the use of telecare in an 

indirect manner, the patient is monitored by the input of health values. There is only contact 
between the patient and care providers if necessary (for example, when health values differ 

compared to normal values). During the use of telecare in a direct manner, there is direct face to face 

contact between the patient and the care provider at distance for example by the use of video 

communication (see figure 1). 
 

Figure 1 

Telecare technology - a schematic view 
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According to a literature review effects of indirect telecare technology in COPD health care mainly 

focus on clinical level (improvements in health) and on the level of care coordination (reduction in 

the use of health care services and reduction of costs). Effects that are found of direct telecare 

technology, mainly focus on cost reduction. Besides that video communication is often used to 
overcome distance (Miller, 2002). However, no best practice about the use of telecare technology in 

COPD health care is available.  

 

Acceptation and adoption of telecare technology 

During the implementation of new technologies in health care, adoption and acceptation by users is 

crucial for success. A lack of adoption and acceptation is a common factor for failure (Broens et al., 

2007). Therefore, this research focuses on the appropriateness of telecare technology in COPD health 

care in the Eastern part of Groningen from a users perspective.  

 

According to the problems mentioned above, the following research goals are formulated: 
� To get insight in the needs of potential users in relation to the application of telecare 

technology. 

� To study if telecare technology is suitable for implementation in COPD healthcare and in 

what sort of design. 

� To get insight in barriers which must be conquered before implementation. 

 

The background of this research and the formulated goals resulted in the following main question: 

‘Is telecare technology suitable for implementation in COPD healthcare from a potential users 

perspective (acceptation and adoption) and what is the influence of the design of telecare 

technology?’ 

 

Research methods 

Based on literature research, interviews were held with 7 COPD patients and the following care 

providers  to collect data to answer the main question: 

� 3 general practitioners, 1 practice nurse (POH’er), 1 nurse practitioner and 1 nurse 

practitioner/ POH’er 

� 2 lung specialists and 2 specialized lung nurses 

� 2 home care workers (specialized in COPD care) 

 
A literature research and interviews were held to answer the research question. To give respondents 

insight in the possibilities of telecare technology during the interviews, a scenario based approach 

was used. By the use of scenario’s possible functionalities, problems and possibilities can be 

identified in early stage (Benyon & Maclauley, 2002). In this research two types of indirect telecare 

technology (Health Buddy and TeleCOPD) and a type of direct telecare technology (KOALA) were 

shown to the respondents as possible solution (to keep health care available, control costs and to 

maintain quality of care), namely: 

1. Health Buddy: An indirect form of telecare technology to guide and monitor COPD patients at 

a distance. Patients have to answer several questions about their health status daily via a 

small box called the Health Buddy. The Health Buddy automatically responds to the answers 
of patients. Data of patients are automatically transferred to a database which is available for 

care providers. Via the database a specialized nurse is also monitoring patients at a distance 

via the answered questions. If necessary the specialized nurse contacts the patient, for 

example when health values are different from normal values.  

2. TeleCOPD: TeleCOPD is also an indirect form of telecare technology to guide and monitor 

patients at a distance. In contrast to the Health Buddy, this application monitors patients by 

internet (patients have to answer questions about their health status by internet). The idea 

of TeleCOPD is the same as during the use of the Health Buddy, but during the use of 

TeleCOPD patients also have the opportunity to contact care providers at a distance and view 
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their own health data (by internet). It is also possible for care providers to share data with 

each other via the database.  

3. KOALA: KOALA is a direct form of telecare technology to guide and monitor patients at 

distance via video communication. Patients have the possibility to contact care providers, 
who are established in a medical service centre (MSC), 24 hours a day or at arranged 

moments. By the use of video communication direct feedback to patients is possible.  

 

Results literature and practical study 

Rogers (2003) identifies, in his ‘Theory of Innovation Diffusion’ five critical characteristics for a 

successful technology adoption, namely: relative advantage, complexity, compatibility, trialability 

and observability. Cain and Mittman (2002) applied the theory of Rogers (2003) especially on health 

care and added six other factors to the factors of Rogers (2003), namely: infrastructure, 

communication channels, homophiles groups, pace of innovation, norms/ roles & social networks 

and opinion leaders. In this research only factors which are directly related to technology adoption of 
potential end users are included, namely:  

� Relative advantage 

� Complexity 

� Compatibility/ infrastructure 

� Trialability 

� Observability  

 

According to literature and interviews with respondents the following factors were added to the 

factors of Rogers (2003) and Cain and Mittman (2002):  
� Costs 

� Determine health status at distance 

� Coordination 

� Target group 

 

Relative advantage 

Rogers (2003) defines relative advantage as ‘the degree to which an innovation is perceived as better 

than the idea it supersedes’. In this study relative advantage is related to current practice, because 

no other telecare technology is used in the Eastern part of Groningen at the moment. Care providers 

and patients are quite satisfied about the current way care is provided. Potential users think telecare 
technology could possibly be a good supplement to current care, but face to face contact is 

preferred.  

 

The main advantage care providers mention during the evaluation of the Health Buddy is to enlarge 

the empowerment of patients and to achieve a reduction of work as a consequence of the support of 

the Health Buddy at distance. Mainly mentioned advantages of TeleCOPD are the exchange of clinical 

data between patients and care providers or between care providers mutually. Patients mainly 

emphasize advantages in the use of a Health Buddy or TeleCOPD to get extra support from care 

providers at a distance. Patients and several care providers mention the benefits of telecare 

technology by video communication (KOALA) to advance social care and to provide accessible care at 
distance. Several care providers underline video communication, with a direct link to care providers 

instead via a MSC, as good supplement to the current care which is provided by the hospital. Patients 

mainly would like to use KOALA because of the 24hour contact which is possible via the MSC. 

However, several care providers made clear that the relative advantages of telecare related to 

medical objectives are limited, because in COPD healthcare it is not possible to measure objective 

and valid parameters of patients at a distance. Because of this it is hard to connect an intervention to 

the data (like during the use of the Health Buddy), this in contrast to, for example, diabetes care.  
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User friendliness (complexity) 

Rogers (2003) defines complexity as ‘the degree to which an innovation is perceived as relatively 

difficult to understand and use’. For example, video communication is perceived as easy to use by 

users (Verhoeven et al., 2007). Besides the difficulty to understand and use the technology, in this 
research the quality of the system is added to user friendliness. Several studies mention the 

importance of a safe and reliable system which is free from technical problems to support a 

successful adoption (Fitzgerald et al., 2008; Miller, 2002; Nijland et al. 2009; Perdok, 2008; Tjora et 

al., 2005). 

 

In the Eastern part of Groningen much effort is probably needed to learn COPD patients work with 

the technology and to convince patients of the benefits. This is independent of the exact design of 

telecare technology. Besides that, because of the elderly and the low social economic status (SES), 

simple and accessible technology is important. According to patients and care providers TeleCOPD, 

where internet is used, is too complicated and not accessible enough. Besides that care providers 
mention problems maintaining privacy when patient data are located at the internet, like during the 

use of the Health Buddy and TeleCOPD. According to the user friendliness, video communication 

seems to be the most user friendly design of telecare technology to apply in the Eastern part of 

Groningen at this moment compared to the Health Buddy and TeleCOPD. 

 

Compatibility 

When a technology can integrate and coexist with social patterns and existing technologies the 

chance of adoption will rise. According to Fitzgerald et al. (2008) and Broens et al. (2007) technology 

must fit into the additional working patterns and routines of a physician.  
 

Telecare technology in an indirect form, like the Health Buddy and TeleCOPD, seems to be most 

compatible to the current practice. Telecare technology with the use of video communication via a  

MSC (KOALA) goes completely beyond current practice. However, telecare technology, especially the 

Health Buddy and TeleCOPD, will lead to extra work. Besides that it is not possible to provide 

availability of care providers when patients would like to contact them. Looked at the compatibility 

to existing technologies, the absence of a connection between telecare technology and existing 

patient records care providers use is a problem for all provided solutions.  

 

Triability 

Cain and Mittman (2002) and Rogers (2003) both mention the importance of the degree to which 

care providers and users can experiment with an innovation. When they can, the chance of a 

successful adoption will rise. During the interviews this factor is not mentioned often.  

 

Observability 

When provided benefits of a technology are visible to others the chance of a successful adoption will 

rise (Broens et al., 2007; Rogers, 2003). Proved effects of using telecare technology in COPD health 

care are limited (see factor relative advantage). Care providers mentioned the importance of proved 

effects in contrast to patients. Most care providers think the proved effects of the introduced 

solutions of telecare are insufficient. 
 

Costs 

Costs of telecare technology are commonly mentioned in literature as barrier for technology 

adoption (Fitzgerald et al., 2008; Grol et al., 2005; Nijland et al., 2008; Rahimpour et al., 2008). Care 

providers and patients also mention the costs of telecare technology as a barrier. Besides that 

potential users do not want to contribute financially to telecare technology. 
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Determine health status at distance 

Determine health status at distance is a barrier during the use of telecare technology. This because of 

the absence to measure objective and valid parameters in COPD health care. As a consequence of 

this benefits of telecare technology, especially the use of telecare for medical objectives, in COPD 
health care are limited. In contrast to the Health Buddy and TeleCOPD, video communication (with 

direct contact with current care providers) seems to be the most appropriate way to determine 

health status at a distance.  

 

Coordination 

Care providers mention the importance of a proper coordination during implementation in practice. 

One person should be the central point of mutual interest and good cooperation is crucial.  

 

Target group 

Often benefits of telecare technology are only for a limited target group. Especially the applicability 
of telecare technology in the design of the Health Buddy and KOALA are limited.  

 

During the valuation of the factors for a successful adoption of telecare technology coming from 

literature (relative advantage, user friendliness et cetera), respondents judged almost all factors as 

‘very important’ for a successful acceptation and adoption. Only the factor ‘quality of the system’, 

related to user friendliness, was judged as ‘extremely important’ by patients and care providers. The 

factors ‘observability’ and ‘trialability’ were judged as ‘important’ by patients and as ‘very important’ 

by care providers.  

 
Conclusion 

From the perspective of potential users benefits of telecare technology in COPD health care are 

limited. None of the evaluated examples are completely suitable for implementation in their current 

design. Besides that there is no consensus about the most suitable design of telecare technology. 

Care providers as well as patients have their own perception about the use of telecare technology in 

COPD health care. Benefits of telecare technology for medical objectives are limited. So benefits  

could mainly be found in educational and social objectives. In relation to the problems the Eastern 

part of Groningen has to deal with and in relation to the problems in COPD health care, care 

providers think most benefits can be found in applications which focus on the enlargement of patient 

empowerment (like the Health Buddy and TeleCOPD). Besides that care providers would like to use 
video communication, to contact patients directly at distance not via a MSC, as supplement to 

current hospital care. From patients view, telecare technology should be used to receive extra 

support at distance, to make health care more accessible and to provide social care. When telecare 

technology is implemented in practice several barriers have to be taken into account to reach a 

successful adoption and acceptation. The main barriers are related to:  

� The effort needed to convince people of the benefits and to learn people how to deal with 

the technology; 

� A lack of compatibility to the current provided care; 

� The absence of a connection to current used technologies; 

� The poor available evidence about the effects and benefits of telecare technology; 
� Costs of telecare technology; 

� Restrictions to determine patients health status at a distance; 

� A lack of good coordination during implementation; 

� A limited target group. 

Barriers found related to the ‘simplicity of the technology’ cause less problems, because video 

communication seems to be quite user friendly for COPD patients.  
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Recommendations 

 

Recommendations for the application of telecare technology in practice (development & selection): 

� Do not focus on medical objectives 

Benefits of telecare technology in COPD health care are limited for medical objectives. The 

main reason is the restriction to determine patients health status at a distance. Health care 

providers emphasize most benefits could be reached when telecare technology is applied to 

chronic diseases at which it is possible to measure valid en objective parameters at a 

distance, like diabetes. 

� Focus on social or educational objectives 

When telecare technology is applied in COPD health care in the Eastern part of Groningen, 

most benefits could be reached when telecare technology focuses on educational or social 

objectives. No specific design of telecare technology could be recommended from the results 

of this research. But video communication seems to be the most appropriate way to get a 
good view of patient’s health situation at distance (compared to the Health Buddy and 

TeleCOPD). 

� Video communication (KOALA) is the  most user friendly 

At the moment, in the Eastern part of Groningen, video communication seems to be the 

most user friendly technology followed by the Health Buddy. TeleCOPD, whereby internet is 

used, will possibly cause problems. 

� Reliability of the system and maintaining privacy are extremely important 

� Integrate telecare technology directly into current working methods (not via a MSC) 

Telecare technology in an indirect way (Health Buddy & TeleCOPD) or video communication 
directly linked to common care providers (not via an MSC) are best compatible to current 

practice.  

� Integrate telecare technology into patients records which are commonly used by care 

providers 

� Use an internet application to save costs (in the future) 

 

Recommendations related to further research: 

� Organize focus groups to formulate an ‘overall opinion’ 

In this research respondents are interviewed separately. Because of this no discussion 

between respondents has taken place. Focus groups could be a good supplement to this 
research to provoke different opinions and to formulate on ‘overall’ opinion.    

� Organize a real user survey 

A real user survey is necessary to make an inventory of needs and barriers properly.  

� Develop a method to measure health status of COPD patients at distance in an objective way 

Especially care providers would like to use telecare technology to monitor patients at a 

distance and to intervene in time when the situation of COPD patients is getting worse. At 

the moment this is not possible, because of the lack of objective and valid parameters. 

Further research could focus on the development of a method or system to determine health 

status of COPD patients at a distance in a valid and objective way.  
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Bijlagen



 

 

Studies gericht op het gebruik van telezorg d.m.v. indirecte telebegeleiding binnen de COPD-zorg      

Auteurs/ jaar Titel Interventie & setting Studie design Uitkomstmaten Uitkomsten/ verbeteringen 

1) Smith et al. 

(2009)  

Technology and its role in 

respiratory care 

Onderzoek naar bewijs om de zorg voor mensen met 

astma en COPD te verbeteren door middel van telezorg-
technologie.  

Narrative review.  

 
 

- x - Telezorg-technologie heeft een enorme potentie 

binnen de COPD-zorg, maar  bewijs ten aanzien van 
de voordelen ontbreekt. Robuuste studies voor 

specifieke patiënt groepen zijn noodzakelijk alvorens 
advies gegeven kan worden om over te gaan tot 
implementatie.  

2) Trappenburg 
et al. (2008) 

Effects of telemonitoring in 
patients with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease 

Gebruik Health Buddy in combinatie met de Health Hero 
iCare Desktop. 

- Non randomized control multi 
centre study: 59 mensen in 

interventie groep, 56 mensen in 
controle groep. 
 

- Kwaliteit van leven 
- Gebruik 

gezondheidszorgdiensten 

- Geen verschil in gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven. 

- Afname gebruik gezondheidzorg diensten bij 
mensen met gematigde of ernstige COPD. 
(- Aanzienlijke verbetering zorgverlening patiënten) 

3) Niesink et al. 
(2006)) 

Evaluation of the effects of 
telemonitoring for COPD 

Patients. 

Gebruik Health Buddy bij patiënten met ernstige COPD 
(Gold III & IV). 

- Niet gerandomiseerde studie 
(normale zorg: 46 COPD-patiënten 

vs. Health Buddy: 42 COPD-
patiënten ) 

- Kwaliteit van leven 
- Gebruik 

gezondheidszorgdiensten 
- Patiënt tevredenheid 

- Geen verschil in kwaliteit van leven. 
- Afname van de ziekenhuisduur van 13 naar 9 

dagen. 
- Gebruikers erg tevreden over het systeem. 

4) Paré et. al. 
(2006) 

Cost-minimization analysis of a 
telehomecare program for 
patients with chronic 

obstructive pulmonary disease. 

- Monitoren van klinische waarden via web-phone met 
geïntegreerd touch screen en modem (1x per dag) 
- Patiënt ontvangt geprogrammeerde respons bij invullen 

klinische waarden  
- Gegevens verstuurd naar verpleegkundige voor 

monitoren & analyse 
- Feedback wanneer noodzakelijk via de telefoon 

- 30 patiënten (20 in interventie 
groep, 10 in controle groep) 
 

 

- Gebruik 
gezondheidszorgdiensten 
(thuisbezoeken, opnames) 

- Kosten 

- Reductie aantal thuisbezoeken. 
- Reductie aantal opnames. 
- 15 % kosten besparing t.o.v. huidige zorgverlening 

(moet wel afgewogen worden tegenover technologie 
kosten). 

- (Meer onderzoek is noodzakelijk) 

5) De Toledo et 

al. (2006) 

Telemedicine experience for 

chronic care in COPD 

- Monitoren van patiënten vanuit hun thuissituatie. 

Contact met zorgverleners is elk moment mogelijk via 
een callcenter. Het zorgteam beschikt over een gedeeld 

elektronisch patiëntendossier, welke toegankelijk is via 
een web-based programma of ‘home visit units’.  

- Klinisch experiment onder 157 

COPD-patiënten (duur 1 jaar) 
 

 

- Mortaliteit 

- Gebruik gezondheidszorg 
diensten (heropnames) 

 

- Verbetert gezondheidssituatie patiënten. 

- Verlaging heropnames van 51%  in de 
interventiegroep naar 33% in de controle groep. 

- Acceptabel voor professionals. 
- Lage installatie en exploitatie kosten. 
- Verder onderzoek is noodzakelijk. 

6) Maiolo et al. 

(2003) 

Home telemonitoring for 

patients with severe 
respiratory illness: 

the Italian experience 

- Het monitoren van patiënt data via speciaal apparatuur  

vanuit het huis van de patiënt. Twee keer per week 
werden de zuurstof saturatie en de hartslag gemeten 

gedurende de slaap en verzonden via de telefoonlijn 
naar de zorginstelling.   

- 23 patiënten met 

ademhalingsstoornis door COPD. 
- 1

e
 fase: monitoren gedurende 12 

maanden via face tot face visites. 
- 2

e
 fase: monitoren gedurende 12 

maanden via telezorg systeem. 

- Gebruik zorgdiensten 

(ziekenhuisopnames en 
exacerbaties) 

- Kosten 
- Tevredenheid dienst 

- Ziekenhuis opnamen en acute exacerbaties namen 

af van 55% naar 50%. 
- Kosten voor ziekenhuisopnames daalden met 17%. 

- 96% van de patiënten was tevreden met de dienst.  

7) Dale et al. 
(2003) 

An evaluation of the west 
surrey telemedicine monitoring 

project 

- Dagelijks verzenden van fysieke data via telefoonlijn 
naar klinisch respons centrum.  Dagelijkse monitoring 

vindt plaats via een verpleegkundige. Deze geeft tevens 
advies en educatie voor patiënten en familie (24 uur per 
dag). Patiënten hebben een directe telefoon verbinding 

met het klinische respons centrum.  

- 55 patiënten met COPD worden 
gedurende 3 maanden gemonitort.  

 
 

- Gebruik gezondheidszorg 
diensten 

- Acceptatie 

- 50% daling heropnames.  
- Hoge acceptatie. 

Bijlage 1: Tabel overzicht literatuuronderzoek voordelen/ effecten telezorg-technologie 
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8) Perdok 
(2008)  

 
 

- Factsheet 
 

(http://www.patientathome.nl/ 
pdf/Factsheet_Telecopd.pdf) 

- Monitoring module (periodiek invullen gevalideerde 
vragenlijst vanuit huis over klachten etc. + parameters, 

zoals de SpO2-waarde, koortsverschijnselen, rookgedrag 
en de frequentie van het bezoek aan zorgverleners, via 

internet of telefonisch. Gegevens verzonden naar 
centrale database, beschikbaar voor zorgverleners & 
patiënten. Contact vindt plaats bij afwijkende waarden of 

bij vraag patiënt. 
- Module bevorderen ketensamenwerking & 
communicatie: door o.a. gezamenlijk geplande 

zorgmomenten/ begeleiding  en consulterende 
huisbezoeken,  uitwisseling patiënt gegevens. 

- Zelfmanagement module: huisbezoeken 
longverpleegkundige & inzage in eigen dossier.  

- Enkel factsheet geen 
onderzoeksrapport over aanwezig.  

- x - Samenwerking 1
e
 & 2

e
 lijn verbeterd. 

- Vroegtijdig/ eerder signaleren exacerbaties. 

- Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn 1
e
 

aanspreekpunt, bezoek longarts vind enkel plaats 

wanneer noodzakelijk.  
- Patiënten en mantelzorgers meer betrokken bij 
eigen zorgproces.  

- Zelfmanagement en behandel compliance worden 
gestimuleerd. 
 

 

Studies gericht op het gebruik van telezorg d.m.v. telebegeleiding via videocommunicatie binnen de COPD-zorg      

Auteurs/ jaar Titel Interventie & setting Studie design Uitkomstmaten Uitkomsten/ verbeteringen 

1) Mair et al.  
(1999)   

The role of telecare in the 
management of exacerbations 
of chronic obstructive 

pulmonary disease in the home 

COPP patiënten met acute exacerbaties ontvangen thuis 
ondersteuning via een videofoon (interactieve video). Ze 
maken contact met een verpleegkundige die aanwezig is 

in een centrum op afstand.  

- 6 COPD-patiënten (4 man, 2 
vrouw) 
 

 

- Thuisbehandeling bij 
exacerbaties via videofoon 
(i.p.v. opname in 

ziekenhuis) 

- Het begeleiden van patiënten via een interactieve 
video is mogelijk bij acute exacerbaties.  
- (Verder onderzoek noodzakelijk). 

2) Finkelstein et 

al. (2006)  

Home telehealth improves 

clinical outcomes at lower cost 
for home healthcare 

Thuiszorg  technologie binnen de COPD-zorg, waarbij er 

sprake is van face tot face contact via videoverbinding of 
een combinatie van videoverbinding met een monitoring 
module in vergelijking met reguliere zorg thuis. 

 
 

RCT d.m.v. drie groepen: 

- 1
e
 groep krijgt de normale zorg 

thuis 
- 2

e
 groep (video interventie groep) 

krijgt normale zorg gecombineerd 
met videoconsultatie 

- 3
e
 groep (monitoren interventie 

groep) krijgt normale zorg thuis 
gecombineerd met 

videoconsultatie en monitoren via 
videocommunicatie 

 - Gezondheidsuitkomsten 

(mortaliteit/ morbiditeit) 
- Kosten 
- Tevredenheid 

- Geen verschil in mortaliteit. 

- Geen verschil in morbiditeit (m.u.v. een toename 
van de uitvoering van activiteiten in het dagelijkse 
leven bij groep 2 en 3). 

- Kosten reductie bij groep 2 en groep 3 in 
vergelijking met groep 1.  

- Gebruikers zijn tevreden. 

 
Gezien het aantal beperkte beschikbare publicaties is de sneeuwbalmethode gebruikt. Er is gezocht in de volgende databases: pubmed, scholar google en picarta. Combinaties van de volgende kern woorden zijn 

gebruikt: telecare of telehealth of telemonitoring of telehomecare of telemedicine en COPD. Artikelen moesten gericht zijn op het gebruik van telezorg-technologie bij COPD-patiënten (telezorg-technologie in brede 
opvatting, maar zoals omschreven in hoofdstuk 1). Aangezien het aantal studies op het gebied van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg zeer beperkt is, zijn geen specifieke eisen gesteld aan het 
onderzoeksdesign en aan de kwaliteit van de studies. Studies zijn geëxcludeerd wanneer deze een bredere focus hadden dan enkel COPD. De volgende inclusiecriteria zijn gehanteerd: 

• De focus van de studie moest gerelateerd zijn aan het gebruik van telezorg-technologie bij COPD-patiënten (telezorg zoals omschreven in H1). 

• De artikelen moesten Engels of Nederlands talig zijn. 

• Uitkomsten van de studie moesten gefocust zijn op klinische uitkomsten, uitkomsten op gedragsniveau of uitkomsten op het niveau van de zorgorganisatie. Er is niet voor gekozen de focus te leggen op 

één van de uitkomstmaten, om op deze manier een breed scala aan informatie te verzamelen. 
 

Het precieze aantal hits is onbekend, omdat er gebruik gemaakt is van de sneeuwbalmethode. Binnen de zoektermen was er daarnaast sprake van veel overlap tussen  de gevonden artikelen. Van de mogelijk 

relevante artikelen zijn eerst de titels gescreend. Wanneer de titels interessant bleken, zijn de abstracts doorgenomen en wanneer nodig de conclusie en het gehele artikel. Uiteindelijk voldeden acht studies gericht 
op indirecte telebegeleiding technologie aan de inclusiecriteria. Daarnaast zijn twee studies toegevoegd die zich focussen op het gebruik van directe telebegeleiding d.m.v. videocommunicatie binnen de COPD-zorg. 



 

 

Bijlage 2: Vragenlijst 
 

Vragenlijst zorgverleners en patiënten 

 

Inleiding 

• Voorstellen/ Uitleg onderzoek/ Opbouw interview/ Toestemming opname op band 

 

Conceptueel scenario 

• Bevat het scenario voor u onduidelijkheden? Zoja welke? 

• Wat vindt u van het gebruik van telezorg-technologie als oplossing voor de toekomstige  problematiek in Oost-

Groningen? Of denkt u zelf aan een andere oplossingsrichting?  

 

Vragen evaluatie specifieke oplossingsrichtingen – oplossing 1 

Voordeel/ nut 

• Wat is uw eerste primaire reactie op deze technologie? 

• Zou u zelf gebruik maken van deze technologie in de praktijk?  

o Waarom zou u gebruik maken van deze technologie? Welk doel? 

o Levert het gebruik van de technologie u voordelen op? Welke voordelen levert het werken met de 

technologie u op ten opzicht van de huidige manier van zorgverlening? 

o Wat zijn de reden waarom u geen gebruik zou willen maken van het systeem? 

 

Gebruiksvriendelijkheid (complexiteit) 

• Denkt u dat het veel moeite kost om COPD-patiënten te leren werken met het systeem? Waarom? (zorgverlener) 

• Denkt u dat de gemiddelde COPD-patiënt in Oost-Groningen kan werken met het systeem? Waarom wel/ niet?  

(enkel zorgverleners) 

• Voorziet u ook nadelen of problemen gedurende het gebruik van de technologie door uzelf?  

o (Bijvoorbeeld bij het monitoren van de patiënt via en door een Health Buddy/ gebruik HB of Desktop) 

• Screenshots: Wat vindt u van de vormgeving van de applicatie/ de weergave van de patiënt gegevens op de 

Desktop? Is het geheel duidelijk? (zorgverleners) 

• Screenshots: Wat vindt u van de vragen die u gesteld worden via de Health Buddy en de manier waarop u de 

vragen moet beantwoorden, is dat voor u duidelijk en begrijpbaar? Voorziet u ook problemen, zoja welke 

problemen? (patiënten)? 

 

Compatibiliteit 

• Zou de technologie en het gebruik ervan eventueel passen binnen de dagelijkse werkzaamheden die u uitvoert?  

o Waarom niet? Welke problemen voorziet u eventueel? 

• Sluit de technologie aan bij de huidige technologieën waar u momenteel gebruik van maakt? 

 

Zijn er nog andere knelpunten, risico’s of problemen gerelateerd aan deze technologie, die het gebruik van de technologie 

kunnen belemmeren, die niet aan de orde zijn gekomen? 

 

Vragen evaluatie specifieke oplossingsrichtingen – oplossing 2 

Voordeel/ nut 

• Wat is uw eerste primaire reactie op deze technologie? 

• Zou u zelf gebruik maken van deze technologie in de praktijk?  

o Waarom zou u gebruik maken van deze technologie? Welk doel? 

o Levert het gebruik van de technologie u voordelen op? Welke voordelen levert het werken met de 

technologie u op ten opzicht van de huidige manier van zorgverlening  

o Wat zijn de reden waarom u geen gebruik zou willen maken van het systeem? 

 

Gebruiksvriendelijkheid (complexiteit) 

• Denkt u dat het veel moeite kost om COPD-patiënten te leren werken met het systeem? Waarom? (zorgverlener) 

• Denkt u dat de gemiddelde COPD-patiënt in Oost-Groningen kan werken met het systeem? Waarom wel/ niet?  

(enkel zorgverleners) 

• Voorziet u ook nadelen of problemen gedurende het gebruik van de technologie door uzelf?  

o (Bijvoorbeeld bij het monitoren & analyse van de gegevens op afstand, werken met desktop etc. 

(zorgverlener)/ het beantwoorden vragen & inzage gegevens (patiënten) 

• Screenshots: Wat vindt u van de vormgeving van de applicatie/ de weergave van de patiënt gegevens op de 

Desktop? Is het geheel duidelijk?  (zorgverleners & patiënten) 
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Compatibiliteit 

• Zou de technologie en het gebruik ervan eventueel passen binnen de dagelijkse werkzaamheden die u uitvoert?  

o Waarom niet? Welke problemen voorziet u eventueel? 

• Sluit de technologie aan bij de huidige technologieën waar u momenteel gebruik van maakt? 

o Voorziet u bijvoorbeeld problemen bij de inzage van patiënt gegevens via internet (zoals bij desktop 1 

&2) 

 

Zijn er nog andere knelpunten, risico’s of problemen gerelateerd aan deze technologie, die het gebruik van de technologie 

kunnen belemmeren, die niet aan de orde zijn gekomen? 

 

Vragen evaluatie specifieke oplossingsrichtingen – oplossing 3 

Voordeel/ nut 

• Wat is uw eerste primaire reactie op deze technologie? 

• Zou u zelf gebruik maken van deze technologie in de praktijk?  

o Waarom zou u gebruik maken van deze technologie? Welk doel? 

o Levert het gebruik van de technologie u voordelen op? Welke voordelen levert het werken met de 

technologie u op ten opzicht van de huidige manier van zorgverlening  

o Wat zijn de reden waarom u geen gebruik zou willen maken van het systeem? 

 

Gebruiksvriendelijkheid (complexiteit) 

• Denkt u dat het veel moeite kost om COPD-patiënten te leren werken met het systeem? Waarom? (zorgverlener) 

• Denkt u dat de gemiddelde COPD-patiënt in Oost-Groningen kan werken met het systeem? Waarom wel/ niet?  

(enkel zorgverleners) 

• Voorziet u ook nadelen of problemen gedurende het gebruik van de technologie door uzelf?  

o (Bijvoorbeeld bij het monitoren van de patiënt via de applicatie (zorgverlener)/ Bij het contact maken 

met de arts op afstand (patiënt)) 

 

Compatibiliteit 

• Zou de technologie en het gebruik ervan eventueel passen binnen de dagelijkse werkzaamheden die u uitvoert?  

o Waarom niet? Welke problemen voorziet u eventueel? 

• Sluit de technologie aan bij de huidige technologieën waar u momenteel gebruik van maakt? 

 

Zijn er nog andere knelpunten, risico’s of problemen gerelateerd aan deze technologie, die het gebruik van de technologie 

kunnen belemmeren, die niet aan de orde zijn gekomen? 

 

Algemene vragen naar aanleiding van de 3 oplossingsrichtingen 

• Er zijn drie mogelijke oplossingsrichtingen getoond.  

o Zijn er nog essentiële elementen van telezorg-technologie, waar u bekend mee bent, die u mist binnen 

de drie systemen?  

o Zou u naar aanleiding van de getoonde voorbeelden gebruik willen maken van telezorg-technologie 

binnen de COPD-zorg? 

� Is er een systeem waar u voorkeur naar uitgaat of zou u telezorg-technologie zelf anders 

vormgeven binnen de COPD-zorg?  

� Waarom zou u geen gebruik willen maken van telezorg-technologie? 

Kosten: 

Zou u bereid zijn zelf een financiële bijdrage te leveren aan het gebruik van te technologie? Wie moet volgens u voor de 

technologie betalen? 

 

Aanbevelingen 

• Heeft u nog aanbevelingen of tips gericht op het toepassen van telezorg-technologie binnen de COPD-zorg? 

 

Afsluiting interview 

• Wilt u verder nog iets toevoegen naar aanleiding van dit gesprek? 

 

Afsluiting 

• Stellingen (komen tevens de overige factoren in naar voren, gefilterd vanuit de literatuur, die niet direct gedurende 

de interview aan de orde zijn gekomen (zoals belang van mogelijkheid tot uitproberen, aangetoonde effectiviteit) 

• Gegevens uitwerken/ inzage in uitwerking? 

• Bedankje 
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Bijlage 3: Conceptueel scenario 
 

‘Scenario mevrouw van Zanten’ 

Mevrouw van Zanten, een 64 jarige alleenstaande COPD-patiënt (GOLD III), woont op zichzelf in 

Ganzendijk. Ze wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mevrouw van Zanten heeft veel zorg 

nodig. Door de stijgende zorgvraag, als gevolg van de toename van het aantal chronisch zieken en de 

vergrijzing, wordt het voor zorgverleners steeds lastiger de benodigde zorg te leveren. Kosten stijgen 
en de zorgvraag overstijgt meer en meer het zorgaanbod.  

 

Mevrouw van Zanten is zich niet goed bewust van haar eigen gezondheid en haar 

gezondheidssituatie verslechtert steeds verder. Ze zou beter begeleid moeten worden. Een bezoek 

aan bijvoorbeeld de longverpleegkundige kost haar echter veel energie. De afstand naar het 

ziekenhuis is groot. Daarnaast moet zij vaak hetzelfde verhaal vertellen wanneer zij zorgverleners 

bezoekt. Dit vindt zij erg vervelend.  

 

Om zorg betaalbaar/beschikbaar, bereikbaar en kwalitatief hoogstaand te houden, en het 

‘empowerment’ (zelfzorg en zelfmanagement) van mevrouw van Zanten te bevorderen, maakt 
mevrouw van Zanten sinds kort gebruik van ‘telezorg-technologie8. 

 

Mevrouw van Zanten beantwoordt periodiek vanuit haar huis, via een systeem, een aantal vragen 

over haar gezondheidssituatie. Daarnaast kan zij bijvoorbeeld zelfstandig een longfunctiemeting 

doen. Doordat zij actief bezig is met haar gezondheid, krijgt mevrouw van Zanten meer inzicht in 

haar eigen gezondheidssituatie en wordt het zelfmanagement bevorderd.  

 

De gezondheidswaarden van mevrouw van Zanten worden verzonden/ ingevoerd naar een centraal 

dossier. Het dossier is via internet inzichtelijk voor alle zorgverleners. Een gespecialiseerd 

longverpleegkundige analyseert periodiek de gegevens van  mevrouw van Zanten. Wanneer waarden 
afwijken wordt contact opgenomen met mevrouw van Zanten of neemt mevrouw van Zanten zelf 

contact op met zorgverleners. Door het monitoren van mevrouw van Zanten heeft een preventieve 

functie ten aanzien van exacerbaties. Daarnaast is zorg via telezorg-technologie voor mevrouw van 

Zanten toegankelijker, doordat mevrouw van Zanten via het systeem ook zelf contact kan maken met 

zorgverleners. 

 

 

 
 

                                                           
8
 Het concept ‘telezorg-technologie’ is hier bewust vaag omschreven. Er zijn meerdere mogelijkheden om 

patiënten te monitoren en te begeleiden op afstand. De mogelijkheden worden aan de hand van korte filmpjes, 

screenshots en foto’s nader weergegeven tijdens het interview. 

1) Input: 
gezondheidswaarden  

2) Gegevens 

automatisch 

verzonden naar 

centrale database 

3A) Gegevens worden 

geanalyseerd via de 

computer (feedback bij 

afwijkingen) 

3B) Gegevens worden 

rechtstreeks  

geanalyseerd op  bijv. 

een medisch service 

center 

(gelijktijdig feedback) 
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Bijlage 4: Scenario’s van de drie oplossingsrichtingen in tekstuele vorm  
 

Oplossing 1 -  (Tijdens het interview voorgelegd aan de hand van een filmpje & screenshots) 

Mevrouw van Zanten beantwoordt dagelijks vanuit haar huis via een klein kastje een aantal vragen 

over haar gezondheidssituatie en haar medicatie gebruik. Het kastje geeft mevrouw van Zanten 

automatisch feedback op de ingevulde vragen. Het systeem vraagt bijvoorbeeld ‘heeft u de 

afgelopen 24 uur u medicatie ingenomen’, wanneer mevrouw van Zanten de vraag met nee 
beantwoord, vraag het kastje wat de reden is et cetera. (zie screenshots). Het kastje geeft 

bijvoorbeeld ook aan wanneer het verstandig is dat  mevrouw van Zanten contact op neemt met een 

zorgverlener. Doordat zij actief bezig is met haar gezondheid, krijgt mevrouw van Zanten meer 

inzicht in haar eigen gezondheidssituatie. Daarnaast geeft de Health Buddy mevrouw van Zanten 

advies, waardoor zij minder vaak zorgverleners hoeft raad te plegen.  

 

De gezondheidswaarden worden verzonden naar een centraal dossier. Het dossier is via internet 

inzichtelijk voor alle zorgverleners. Een gespecialiseerd longverpleegkundige kijkt dagelijks mee met 

mevrouw van Zanten via de door mevrouw van Zanten ingevulde antwoorden op de vragen.  

 
Afwijkende waarden (monitoring) 

Twee weken geleden gaf het systeem, via een rood sein, aan het slechter ging met mevrouw van 

Zanten. Het kastje gaf aan dat contact met een zorgverlener nodig was. Mevrouw van Zanten heeft 

toen direct contact opgenomen met de longverpleegkundige. In overleg met mevrouw van Zanten is 

de medicatie tijdig aangepast. Door het snelle ingrijpen kon een exacerbatie voorkomen worden. 

 

Oplossing 2 -  (Tijdens het interview voorgelegd aan de hand van een scenario & screenshots) 

Mevrouw van Zanten beantwoordt wekelijks vanuit haar huis, via internet of via een telefonisch 

keuze menu, een aantal vragen over haar gezondheidssituatie (o.a. CCQ-vragenlijst). Daarnaast doet 

zij zelfstandig een peakflow meeting. Het systeem geeft mevrouw van Zanten daarnaast de 
mogelijkheid een vraag in eigen woorden voor te leggen aan zorgverleners. Dit maakt zorg erg 

toegankelijk. Doordat zij actief bezig is met haar gezondheid, krijgt mevrouw van Zanten meer inzicht 

in haar eigen gezondheidssituatie. Hierdoor hoeft zij minder vaak zorgverleners te raadplegen en kan 

zij dingen beter zelf oplossen. 

 

De gezondheidswaarden en een eventueel gestelde vraag worden verzonden naar een internet 

platform. Het platform is via internet inzichtelijk voor alle zorgverleners en voor de patiënt. Via de 

gegevens op het platform kan een goed beeld van de gezondheid van mevrouw van Zanten 

verkregen worden. Daarnaast geven zorgverleners via het platform aan wanneer zij de patiënt 
bijvoorbeeld hebben bezocht, welke behandel interventies er zijn gedaan et cetera. Hierdoor wordt 

de communicatie gestroomlijnd en zijn betrokken zorgverleners via het platvorm op de hoogte van 

huisbezoeken, behandelinterventies en de gezondheidssituatie van de patiënt. 

 

Een gespecialiseerd longverpleegkundige analyseert periodiek de gegevens van mevrouw van 

Zanten. Wanneer waarden afwijken of mevrouw van Zanten zelf een vraag heeft gesteld wordt 

contact opgenomen met mevrouw van Zanten. In overleg met haar behandelend arts longarts is 

besloten dat de longverpleegkundige het monitoren van de waarden op zich neemt.  

 

Afwijkende waarden 

Twee weken geleden gaf het systeem, via een rood sein, aan dat de longfunctie van mevrouw van 

Zanten verslechterde. De longverpleegkundige heeft direct contact opgenomen met mevrouw van 

Zanten. In overleg met mevrouw van Zanten, de longarts (die ook via het platform inzage heeft in de 

gezondheidsgegevens, behandelinterventies et cetera) en de thuiszorg (die dient als wakend oog 
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voor de longverpleegkundige) is de medicatie tijdig aangepast. Door het snelle ingrijpen kon een 

exacerbatie voorkomen worden.  

 

Oplossing 3 - (Tijdens het interview enkel voorgelegd aan de hand van een filmpje) 

Mevrouw van Zanten kan 24 uur per dag, via een beeld en spraak verbinding, contact met een 

verpleegkundige op het medisch service centrum (MSC). De verbinding vindt plaats via de televisie 

van mevrouw van Zanten, via één simpele druk op de knop.  

 

Mevrouw van Zanten heeft met haar behandelend arts afgesproken om één maal per week op een 

vaste tijd contact te maken met het MSC om te kijken hoe het met haar gaat (periodieke monitoring). 

Wanneer mevrouw van Zanten contact maakt, neemt een verpleegkundige met mevrouw van Zanten 

de CCQ-vragenlijst door en vraagt hoe het met mevrouw van Zanten gaat. Daarnaast doet zij 

zelfstandig een longfunctiemeting. De waarden worden opgeslagen in een dossier zodat men 

gedurende de tijd de gezondheidsituatie van mevrouw van Zanten in de gaten kan houden.  
 

Daarnaast gebruikt mevrouw van Zanten het systeem wanneer zij bijvoorbeeld een vraag heeft of 

wanneer mevrouw van Zanten benauwd is. Via de beeld- en spraakverbinding voelt mevrouw van 

Zanten zich erg veilig. Daarnaast is zorgverlening voor haar erg toegankelijk. Mevrouw van Zanten 

hoeft niet iedere keer naar het ziekenhuis voor vragen of wanneer het iets slechter gaat met haar 

gezondheid. Wanneer zij zich niet lekker voelt is zorg direct bereikbaar en kan een exacerbatie 

vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast worden zorgverleners ontlast doordat mevrouw van 

Zanten voor kleine vragen niet helemaal meer naar een longarts of longverpleegkundige hoeft. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



84 

 

Bijlage 5: Screenshots bij de Health Buddy 
 

De Health Buddy 

 
 

Voorbeeld dialoog over het medicatiegebruik 

 

Heeft u, de afgelopen 24 uur, uw 

medicatie ingenomen zoals de 

dokter u heeft voorgeschreven? 
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Vervolg voorbeeld dialoog over het medicatiegebruik 

 

Vervolg voorbeeld dialoog over het medicatiegebruik 

 

 

Kunt u ons vertellen waarom niet? 

1) Mijn medicatie is op 

2) Ik heb problemen met mijn medicatie inname 

3) Ik ben het vergeten 

4) Andere reden 

Neemt u alstublieft contact op met uw 

(bijv. praktijkondersteuner) om het 

probleem te bespreken. Het is belangrijk 

dat u uw medicatie juist en op tijd 

inneemt. 
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Voorbeeld dialoog over symptomen 

 

Vervolg voorbeeld dialoog over symptomen 

 

 

Heeft u vandaag ook meer last van 

kortademigheid dan normaal? 

Wanneer bent u kortademig? 

1) Bij activiteit. 

2) De hele tijd, ook in rust. 
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Vervolg voorbeeld dialoog over symptomen 

 

 

Database Health Hero iCare Desktop (patiënt gegevens voor zorgverleners) 

 
 

 

Neem voldoende rust bij het uitvoeren van 

uw activiteiten. Wanneer de 

kortademigheid aanhoudt moet u contact 
opnemen met uw behandelend arts.  
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Gegevens van de individuele patiënt op de Health Hero iCare Desktop 
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Bijlage 6: Screenshots bij TeleCOPD 
 

Inlogscherm TeleCOPD 

 
 

Keuzemenu TeleCOPD 

 
 



90 

 

Schermafdruk van een deel van de vragenlijst voor COPD-patiënten 

 

Schermafdruk database TeleCOPD (toegang voor arts & patiënt) 
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Overzicht gezondheidswaarden van deelnemers, zoals weergegeven op de desktop  

 

 
 

Specifiek overzicht gezondheidswaarden per deelnemer, zoals weergegeven op de desktop  
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Bijlage 7: Coderingsschema  
 

Thema’s  Subthema’s  

Scenario duidelijk • Ja 

• Nee, ... 

Telezorg als oplossing • Mogelijk goede oplossing 

• Andere ideeën/ andere oplossingen 

Mogelijkheden & behoeften  

Problematiek (herkenbaar?) • Ja 

• Andere problemen 

Relatief voordeel/ mogelijkheden • Meerwaarde van telezorg-technologie ten 

opzicht van huidige manier van zorgverlening? 

• Zo ja, welke mogelijkheden 

Mogelijke barrières voor gebruik  

Gebruikersvriendelijkheid (complexiteit) • Leren omgaan met de technologie/ educatie 

• Eenvoud van de technologie 

• Kwaliteit systeem (technische errors/ 

betrouwbaarheid/ privacy) 

• Laagdrempeligheid & toegankelijkheid* 

Compatibiliteit • Aansluiting op de huidige manier van 

zorgverlening (sociale structuren)  

• Aansluiting op huidig technologiegebruik/ 

infrastructuur  

Mogelijkheid tot uitproberen • Uitprobeerbaarheid 

Effectiviteit • Effectiviteit  

Kosten • Kosten 

Overige geïdentificeerde barrières 

 
• In kaart brengen gezondheid op afstand* 

• Coördinatie* 

• Doelgroep* 
* Naar aanleiding van de interviews zijn deze factoren toegevoegd aan de factoren afkomstig uit de literatuur.  
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Bijlage 8: Codeboom zorgverleners 
 

Reactie op het scenario 

 

Scenario onduidelijkheden 

• Nee (H1, H2, NP, NPPO, POH, WV1, LA1, LA2, LV1, POH)   

• Ik heb wel een opmerking over het plaatje wat je schetst (H3) 

• Op zich wel (WV2) 

• Ik wil eerst graag een paar praktijkvoorbeelden zien (LV2) 

 

Nut/ meerwaarde t.o.v. huidige manier van zorgverlening & mogelijkheden 

 

Telezorg als oplossing 

• Elke regio eigen zorgorganisatie/ afhankelijk van zorgorganisatie (LV1) 

• Afhankelijk van de regionale infrastructuur (LA2) 

• Mogelijk goede oplossing  

o Afhankelijk van de regio (zorgorganisatie & beschikbare zorg) (LV1) 

 

Huidige zorg 

• 1
e
 lijn 

o Patiënt naar praktijk of huisbezoek (H1) 

o 1x per jaar contact (huisarts) (NPPO) 

o Instructie POH’er 1 a 2 keer per jaar (POH) 

o Project Scheemda/ LabNoord (H3, NPPO, NP, H1) 

o Goede keten actief (NPPO) 

o Telefonisch contact of mailen tussen reguliere controles door (H1) 

o Telefonisch contact bij verslechtering (H1) 

o E-consultatie in praktijk wordt echter weinig gebruikt (H1, NP) 

• 2
e
 lijn 

o 2e lijn telefonisch contact/ mailen buiten reguliere controles (LV1) 

o Frequentie: laag (1xp/j) (1x per half jaar) (LV1) 

o Veel samenwerking longarts & longverpleegkundigen (LV1) 

o LV veel tijd beschikbaar voor patiënt (LV1) 

o 2
e 

lijn, thuisbezoeken niet mogelijk (dus via telezorg goed contact intensiveren, afstand 

overbruggen etc.) (LA1) 

o Beoordeling anamnese en verhaal (LA1) 

o Afstand wordt overbrugt via huisarts (LA1) 

o Laagdrempelige zorg voorkomen excerbaties (OZG) (LV1) 

• Thuiszorg 

o Drie keer p/d heen (WV1) 

o Veel in wijk (WV2) 

o Telefonisch contact (WV2) 

 

Problematiek in scenario/ in huidige zorg 

• Niet herkenbaar: telezorg is extra gecreëerde zorg (aansluiting werk) (H2) 

• Herkenbaar: Zorgvraag overstijgt zorgaanbod (LA1) 

o Bij exacerbaties, hoog zorg gebruik (NPPO) 

• Problemen op gedragsniveau herkenbaar  

o Laag ziekte inzicht (WV1) 

� Mensen trekken te laat aan de bel (LV1) 

� Slechte zelf analyse (LV1, POH, LA1, H2) 

� Slecht bewust van gezondheid (WV2) 

� Adviezen worden snel vergeten (LA2) 

� Mensen schuiven klachten weg (WV2) 

� Instructie geven blijft lastig (POH) 

o Motivatieprobleem (H2) 
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� Therapie ontrouw (LA2, H2, NPPO) 

� Mensen blijven roken (H2) 

� Mensen komen niet opdagen op spreekuur (POH) 

� Groep die je wilt bereiken bereik je niet (LA1, LA2) 

• Problemen niveau zorgorganisatie herkenbaar 

o Mensen moeite om op afspraken te komen (LV1) 

� Lange palliatieve fase (LV1) 

o Capaciteitsprobleem (LV1) 

� 2 jaar voor screenen COPD-patiënten (NP) 

� Toename aantal COPD-patiënten (LV2) 

� Geen gespecialiseerd longverpleegkundigen/ POH’er in 1
e
 lijn (LV1) 

 

Nut/ mogelijkheden 

Oplossing 1 

• Werkbesparing door ondersteuning/ begeleiding Buddy (H2, H3, WV1) 

o Tijdelijk inzetten managen ziekte/ ondersteuning (H2, LA2) 

o Bijv. hulp stoppen met roken (H3) 

o Automatische instructie vanuit apparaat (H2) 

• Vergroten ‘empowerment’ patiënt (LV2, H3) 

o HB als externe motivator (H2) 

o Aanvulling mensen frequente exacerbaties en therapieontrouw (H2) 

o Vergroten zelfmanagement/ inzicht in ziekte (LA2, LV2) 

o Vergroting bewustwording gezondheid (WV2) 

o Vergroten ziektebesef (NP) 

o Begeleiden patiënten in tweede lijn (NPPO)  

o (Zelfmanagement kan met ook op een andere manier bereiken, kastje niet nodig (LA1))  

o Met name binnen diabeteszorg (door objectieve waarden) (NP, LA1, WV1, H2) 

o Binnen diabeteszorg prima ondersteuning (COPD constant ziektebeeld) (H3) 

o Met name binnen diabeteszorg, patiënten leren luisteren naar lichaam (NPPO) 

o Nut met name binnen diabeteszorg, ondersteuning therapietrouw en leefstijl handhaven 

(WV1) 

o Nut met name binnen diabeteszorg, verbinden interventies moeilijk binnen COPD-zorg (NP) 

• Medische data-uitwisseling  

o Extra objectieve waarden meten (zoals bloeddruk) (binnen COPD-zorg niet mogelijk) (NP)  

o Tijdig inspelen situatie patiënt (voorkomen opnames) (LV2) 

o Vroegtijdige signalering (H3) 

o  (Voorkomen ziekenhuisopnames (WV2)) 

• (HB slechts eenzijdig contact (LV1)) 

Oplossing 2 

• Weinig meerwaarde boven huidige structuur (GOLD I & II) 

o Monitoring & begeleiding LabNoord (H3?) 

• Zelfde als op papier schrijven en doorbellen (H1) 

• Medische data-uitwisseling patiënt - zorgverlener 

o Extra informatie buiten reguliere controles (LV2, NPPO) 

o Tijdig inspringen op verslechtering (NPPO) 

o Inzicht houden patiënt (POH) 

o Verkrijgen goed beeld van de patiënt (NPPO) 

o Kijken hoe het met patiënt gaat (niet monitoren) (LA2) 

o Extra begeleiding bij ziekte (WV1, LV2) 

o Werkbesparing: periodieke preventieve monitoring (meten CCQ via HB in combinatie met 

andere gegevens) (H1) 

o Met name binnen diabeteszorg - geen objectieve waarden binnen COPD-zorg (NP, WV1, H2) 

o Geruststellend effect patiënt & geruststellend effect mantelzorgers en familie (door inzage 

desktop) (WV1) 

• Communicatie en informatie uitwisseling binnen keten (NP, LV1, LV2, NPPO, H2) 

o Voorkomen dubbel werk (samen zorg leveren voor patiënt) (H2, POH) 
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o Geschiedenis patiënt in kaart – sneller handelen (NPPO) 

o Overdracht patiënt gegevens vergemakkelijken (NPPO) 

o Verhogen kwaliteit van zorg (WV2) 

o Goed overleg mogelijk (WV1) 

• Toegankelijke zorg op afstand (LV1, POH) 

o Voorkomen moeilijkheden (LA2 (LV1)) 

o Verbeteren informatie voorziening door extra vraag (POH) 

o Patiënt niet naar zorgverlener (ontzien in tijd/ bij moeite om te komen) (POH) 

• Bevorderen zelfmanagement en bevorderen zelfstandigheid (NPPO, WV2) 

� Empowerment patiënt – door inzage gegevens (H1) 

� Motiverend aspect door database inzichtelijk voor patiënt (H2) 

Oplossing 3 

• Psychosociale zorg (LV1)/ sociale ondersteuning (H3, WV2) 

o Verbeteren KvL (LV1) 

o Mensen geruststellen (door thuiszorg en als er wat is huisarts bellen) (NPPO) 

• Tijdsbesparing zorgverleners via MSC 

o Voorkomen consulten bij huisarts (NPPO) 

o Tijdsbesparing en voorkomen ziekenhuisopnames door vroegtijdige signalering (NPPO) 

o Invullen CCQ voor POH'er – werkbesparing (NP) 

• Overleg patiënt – POH’er of patiënt – LV (LA1, LV1) (toegankelijke zorg) 

o Meerwaarde t.o.v. telefonisch contact (LV1) 

� Oogcontact (LV1) 

� Betere afweging doen visite door oogcontact (NP) 

o Contact intensiveren & voorkomen moeilijkheden  (LV1) 

� Laagdrempelige zorg (voorkomen ziekenhuisopnames, verkorten 

ziekenhuisopnames) (LV1) 

� Contact intensiveren (mensen in palliatieve fase) (LV1, LV2)  

• Extra informatie buiten reguliere controles (LV1) 

� Door laagdrempelig advies voorlichting geven, verbeteren situatie (NP) 

� Niet hoeven langskomen op praktijk (kost erg veel energie)/ Patiënt niet naar 

zorgverlener - tijdsbesparing (POH) 

o Educatie & instructie (LV2, NP)/ Instructie (POH) 

� Inhalatie techniek/ advies (NP) 

� (Inhalatie techniek belangrijk (NPPO, H2, LV2) (oefenen via beeld en spraak) (LV2)) 

Overig 

• Zorg organiseren op wijkniveau (H1) 

o Patiënt uit 2
e
 lijn naar huisarts i.p.v. ziekenhuis (H1) 

 

Gebruikersvriendelijkheid 

 

Begrijpbaarheid (leren omgaan met technologie/ educatie) (LV1) 

• Grote barrière: vergt veel uitleg en moeite (onafhankelijk van soort technologie)  

(Goede uitleg en begeleiding is essentieel (LV2, WV2)) (Mensen moeten ermee willen werken (H3, 

NPPO)) 

o Oude niet technologisch georiënteerde mensen (LV2, H3, H1) 

� Technologie kan snel onrust creëren (NPPO) 

� Mensen geen internet, veel uitleg benodigd (NPPO) 

o Lage SES (NPPO) 

� Analfabetisme/ laag opleidingsniveau etc. (LV1) 

o Motivatie probleem (H2, H3) 

� Mensen niet begaan met gezondheid (H2) 

� Mensen blijven roken (NP, POH) 

� Therapieontrouw (H3) 

� Mensen denken, heb ik niet nodig (WV2) 

� COPD constant ziektebeeld, minder motiverend (POH) 

� Mensen doen het voor de arts (H2) 

� Effect dooft uit (LA2) 
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o Slechte zelfreflectie COPD-patiënt (LA2) 

o Scholing personeel MSC (oplossing 3) (LV2) 

 

Eenvoud van de technologie 

Algemeen – erg belangrijk, mogelijke barrière 

• Mensen moeten ermee kunnen werken/ systeem moet makkelijk in gebruik zijn (LA2, WV1, WV2, NP, 

LA2, POH) 

o Technologie gebruik lastig (zie ook begrijpbaarheid) 

� Ouderen  

� Lage SES  

� Niet technologie georiënteerde mensen 

Oplossing 1 

• Bedienbaarheid 

o Voor grote doelgroep acceptabel (H2) 

o Handzaam voor patiënt (LV2) 

o Patiënt vriendelijk – weinig gedoe (vragen intoetsen en klaar) (WV2) 

o Makkelijk voor de patiënt (WV2, WV1, NP, LA2) 

o Applicatie erg overzichtelijk  

� Ziet direct waar je iets mee moet (NP) 

� Kleuren logisch (NPPO) 

� Grafiekjes prettig (in één opslag overzicht patiënt) (NPPO) 

� Goed gegevens vergelijken (WV2) 

• Doorgeven medische data via applicatie 

o Antwoordcategorieën moeilijk voor patiënt/ vragen suggestief (LA1) 

o Geen kans op doorvragen (POH) 

o Voorgestructureerde antwoorden lastig (LV1) 

o Vragen te algemeen (LV1) 

� Vragen veroorzaken verwarring (LV1) 

Oplossing 2 

• Bedienbaarheid 

o Lastig in gebruik (H1, H2, H3, NP, LV2, WV2, POH) 

� Internet geeft weerstand (WV2) 

� Ouderen geen computer/internet gewent (H1, POH, WV2) 

� Computer en telefonisch voor ouderen niet handzaam (LV2) 

• Leeftijd (H3) 

• Weinig onderwijs (LV1) 

• Lage SES (analfabetisme etc.) (NP, LV1) 

o Applicatie erg overzichtelijk (desktop makkelijk voor zorgverlener) (POH) 

� Kleuren geven goed overzicht (WV2, LV2, POH) 

� Kleuren logisch (NPPO) 

� Helder duidelijk en open (WV1) 

� Geschiedenis patiënt in kaart (LA2) 

• Doorgeven medische waarden via internet 

o Antwoordcategorieën moeilijk voor patiënt/ vragen suggestief (LA1) 

o Geen kans op doorvragen (POH) 

o Voorgestructureerde antwoorden lastig (LV1) 

• Angst ontlenen aan gegevens (LV1)/ onrust (H3) 

Oplossing 3 

• (LV1, LV2- erg patiënt vriendelijk) 

• Bedienbaarheid  

o Ervaren arts KOALA – KOALA lastig in gebruik (H1) 

o Gebruikersvriendelijk voor ouderen (NP, POH) 

o Directe manier van zorg (LV2) 

o Makkelijk in gebruik voor zorgverlener door oogcontact (NPPO) 

o Praat makkelijk voor patiënt (NPPO) 

o Simpel en makkelijk te bedienen (NPPO, H3) 
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o Voor oudere patiënt erg handig (NPPO) 

• Doorgeven meetwaarden via applicatie 

o Invulling vragen eigen manier (LV1) 

o Goed beeld patiënt door oogcontact (NPPO) 

 

Kwaliteit van het systeem (betrouwbaarheid/ technische errors) 

Oplossing 1&2: Gezamenlijke desktop via internet 

• Kans op hacken (hoe meer mensen toegang) (LA2) 

• Privacy schending/ problemen (LA2) 

Oplossing 3 

• Privacy schending via MSC (LV1) 

• Kijken in huiskamer als vreemd ervaren (NP) 

• MSC onpersoonlijk (LV2) 

 

Toegankelijkheid & laagdrempeligheid 

Oplossing 1 

• Erg toegankelijk & laagdrempelig (NP, LV2, WV2) 

o Door interactie erg toegankelijk (LA2) 

o Geen verbinding tot stand brengen (H2) 

Oplossing 2 

• Niet toegankelijkheid & laagdrempelig 

o Inloggen te hoge drempel (LV1, H2) 

Oplossing 3 

• Zeer toegankelijk & laagdrempelig  

o Oogcontact (NPPO, LV2, LV1) 

o Meer laagdrempelig dan praktijk bezoek (NP) 

o Voor oudere doelgroep laagdrempelig (LV2) 

 

Compatibiliteit – goede inbedding bestaande structuur belangrijk (H1) 

 

Aansluiting huidige manier van zorgverlening  

Algemeen 

• Aanvulling huidige zorg (persoonlijk contact belangrijk) (LV1, LV2, WV1, WV2, LA2) 

• Goede inbedding bestaande zorgstructuur (H1) 

Oplossing 1 

• Toepasbaar binnen werkzaamheden 

o In Assen soort gelijke vorm van zorg (LA2) 

o Past goed (LV1) 

o Tijd beschikbaar krijgen (LV2, LV1)  

• Mits…tijd beschikbaar 

• Extra werk (H3, H2) 

o Bijhouden gegevens/ feedback (POH, NP) 

� Lang bezig interpreteren gegevens (POH, LA2) 

o Mensen moeilijk bereikbaar voor feedback (POH) 

o Misbruik (H2, H3, WV1) tweezijdig (WV2) 

� Door motivatieprobleem extra werk (POH) 

� Wat te doen als mensen het niet invullen (H3) 

o Overzetten gegevens in huidig patiëntendossier (POH) 

o Belasting patiënt  

� Teveel bezig met ziekte (LA1, WV2) 

� Te gefixeerd op ziek zijn (WV2) 

� Hoge belasting (dagelijks invullen) (NPPO, POH, H3) 

� COPD constant ziektebeeld - via technologie teveel bezig met ziekte (WV2) 

• Verdeling verantwoordelijkheid 

o Systeem denkt voor patiënt (LV1, LA1) 

o Verantwoordelijkheid teveel bij zorgverlener (H2) 
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o Verantwoordelijkheid teveel bij Buddy (LA1) 

o Patiënt moet verantwoordelijk zijn (H2, LA2, NPPO) 

• Mits…Waarborgen continuïteit  

o Schijnzekerheid – niemand bereikbaar (bij exacerbatie) (H1, LA1) 

o Schijnzekerheid – geen directe reactie (LV2) 

Oplossing 2  

• Mits…Tijd beschikbaar krijgen (LV2, LV1) 

• Extra werk (H3, H2) 

o Dagelijks monitoren veel tijd (H1) 

� Lang bezig interpreteren gegevens (LA2, POH) 

• Interpretatie CCQ moeilijk (H3) 

� Moet elke dag iemand naar kijken (NPPO) 

� Bijhouden gegevens/ feedback (NP, POH) 

o Mensen moeilijk bereikbaar voor feedback (POH) 

o Misbruik  (LV1, WV2, H3) tweezijdig (WV2) 

� Door motivatieprobleem extra werk (POH) 

o Adequaat handelen niet mogelijk: POH’er geen bevoegdheden tot interventie (POH) 

o Overzetten gegevens in huidig patiëntendossier (NPPO, POH) 

o Beantwoorden gestelde vragen via internet (LA2, H3) 

o Belasting patiënt 

� Te veel bezig met ziekte (LA1) 

� Te gefixeerd op ziek zijn (WV2) 

� Hoge belasting (H3) 

� COPD constant ziektebeeld - via technologie teveel bezig met ziekte (WV2) 

• Verdeling verantwoordelijkheden 

o Verantwoordelijkheid teveel bij zorgverlener (H2, LA2) 

� Beantwoorden gestelde vragen (H2, LA2) 

o Patiënt moet verantwoordelijk zijn (H2, LV1, LA2, NPPO) 

• Mits…Waarborgen continuïteit 

o Schijnzekerheid – niemand bereikbaar (bij exacerbatie) (H1, LA1) 

o Schijnzekerheid – geen directe reactie (LV2) 

Oplossing 3 

• Buiten huidige manier van zorg om (H1)/ niet passen bij huidige zorgstructuur (LA1) 

o Extra station niet bijdragend (H1, H2) 

� Tussenstation veroorzaak ruis/ miscommunicatie (H1) 

o Geen/ beperkte kennis achtergrond patiënt  (LA1, LV1) 

o Geen dossier van de patiënt (LV1) 

o Geen longarts als back-up (LV1) 

• Extra werk (geen bijwerk is belangrijk (H1)) 

o Aanbod creëert vraag (NP) 

o Mensen loggen vaak in (H3) 

o Overzetten gegevens in huidig patiëntendossier (H1, POH) 

• Waarborgen continuïteit 

o Praktijk: continuïteit waarborgen niet mogelijk 

� Geen/ beperkte kennis patiënt (LA1, LV1) 

� Geen kennis ziektebeeld (LA1) 

� Kennis achtergrond patiënt noodzakelijk (LA1) 

� Vaak alsnog huisarts bellen (LA1) 

o Via poli: contact op gezette tijden (LV1, POH) 

 

Aansluiting op huidig technologie gebruik 

Oplossing 1 

• Goed toepasbaar 2
e
 lijn (soort gelijk project) 

o Infrastructuur bestaat al door gebruik binnen diabetes (LA2) 

o Enkel verbinding naar ziekenhuis (internet ligt er al) (LA2) 

• Geen koppeling bestaand patiëntendossier (bijv. HIS) (H3, H1, LV2, NP, POH) 
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o Veel tijd invoeren/ overtypen gegevens – tijdrovend (NP, POH) 

o Minder geneigd te kijken naar extra systeem (H1) 

o Vele schermen/ systemen, lastig werkbaar (LA2) 

o  (Extra systeem/ dossier boven bestaande systemen/ dossiers) (LA2) 

o Extra systemen veroorzaken ruis (H1) 

o Niet alle patiënt gegevens direct bij elkaar 

� Dubbel op gegevens rapporteren (POH) 

� Geen directe inzage in acties (POH) 

o Toegang patiënt gegevens via internet traag (H1, H2) 

• Andere oplossingen 

o Via internet geen probleem (WV1, WV2, H3) 

o Via internet is goed alternatief (LA2) 

o Via internet handig (NP) 

o Integratie Web-Noord (2
e
 optie naast HIS) (NP) 

Oplossing 2 

• Geen koppeling/ automatisch inlezen bestaand dossier (bijv. HIS) (idem zie oplossing 1) 

• Veel COPD-patiënten geen internet (LV1, NP, NPPO) 

Oplossing 3 

• Buiten bestaande structuren (geen koppeling bestaand patiëntendossier) (H1) 

o Gegevens via fax -> HIS-integratie (H1) 

 

Mogelijkheid tot uitproberen 

• Uitprobeerbaarheid belangrijk 

o Ervaring moet leren (NP) 

o Erg fictief allemaal (NPPO) 

o Kwestie van uitproberen (H3) 

o Praktijk moet het uitwijzen (LV2) 

 

Zichtbare resultaten 

• Effectiviteit erg belangrijk (H1) (aantonen effectiviteit COPD-zorg erg lastig (H3) 

o HB het meest aangetoond) (H1) 

o Bewezen dat het werkt, dat het veilig is, dat mensen ermee kunnen werken (H1) 

o Beter alternatief bestaande werkwijze/ overtuigen zorgverzekeraar (H1, H3) 

o Motivatie verhogend (LA2) 

o Effectiviteit aangetoond bij gemotiveerde COPD’er (minder betrouwbaar) (LA1) 

 

Overige factoren  

 

Kosten 

Algemeen 

• Technologieën duur (WV2)/ Telezorg creëert kosten (H3) 

� Extra zorg (H2) 

� Koppeling erg duur (LA2) 

� Apparatuur moet betaald worden (LV1) 

� Financiering vormt barrière (NPPO) 

Oplossing 1 

• Dure oplossing 

o Kosten kastje (LV2, NPPO, POH) 

o Dure oplossing, kan ook via zelfmanagement kaarten (LA2) 

o Kosten inhuren personeel voor applicatie (H3) 

Oplossing 2 

• Dure oplossing 

o Kosten computer (LV2) 

o Website goedkoop (POH) 

o Internet niet betaalbaar voor veel mensen (LV1) 

o Kosten inhuren personeel voor applicatie (H3) 
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Oplossing 3 

• Dure oplossingen 

o KOALA duur (POH, LV2) 

o Kosten beeldcontact (LA2) – niet direct rendabel (WV2) 

o Via internet, kostenbesparing (NP) 

o Mensen naar ziekenhuis, ook kosten (LV2) 

 

• Financiering probleem  

o Patiënt gaat er niet voor betalen (H3) 

o Thuiszorg financieel moeilijk – geen geld (WV1) 

o Huisarts geen geld (H3) 

Aanbevelingen 

• Stimuleer met stimuleringsgelden (H1) 

• Telezorg als onderdeel van DBC (LV1) 

• Verzekeraar moet vergoeden (LA2, H1, WV2, NP, H2, POH) 

 

In kaart brengen gezondheid op afstand  

Algemeen  

• Meten gezondheid op afstand moeilijk 

o COPD is systeemziekte (LA1) 

o Comorbiditeit (H3, LA1, WV1) 

o Complicaties (WV1) 

o Geen betrouwbare test beschikbaar meten gezondheid op afstand (H3, LA1, LA2) 

o Subjectiviteit (POH) 

� Persoonlijk contact belangrijk (POH) 

� Interpretatie op patiënt niveau belangrijk (niet bij huidige technologieën) (H3) 

� Kennis patiënt belangrijk (LA2) 

� Vragen over hoe mensen zich voelen belangrijk (WV2) 

Oplossing 1 

• Gebruik valide vragenlijsten (LA2) 

• Harde waarden meten op afstand moeilijk (NP) 

• Geen harde gegevens verkrijgbaar binnen de COPD-zorg (LA1) 

o Comorbiditeit  (LA1) 

� Kennis patiënt noodzakelijk (LA1, NPPO) 

• (Anamnese op afstand niet mogelijk (voor acute zorg) (LA1)) 

• Longfunctietest op afstand meten niet mogelijk (POH) 

• Geen valide parameters (H2)/ Geen vaste parameters beschikbaar (LA1) 

• Subjectiviteit gegevens (NPPO) 

o Bepaal basis per patiënt (LV1) – geen basis bij applicatie/ vragen te algemeen (LV1) 

• Verbinden interventies moeilijk binnen COPD-zorg (POH, LV1, LA1) 

Oplossing 2 

• Geen vaste parameters, verschil meten klachten ernst moeilijk (LA1) 

o CCQ is gevalideerd, geeft veranderingen in gezondheid weer (H1) 

o CCQ-vragenlijst goede lijst (maar niet beleid ophangen aan CCQ (LA1)) (LA1, NPPO, WV2) 

o CCQ niet voldoende (NPPO, LV1, POH, H1) 

o Gevalideerde lijsten, goed inzicht (WV1) 

o Peakflow onbetrouwbaar (NP, H1, H2, H3, LA1, LA2, WV2, LV1, LV2) 

o Peakflow discutabel (NPPO) 

o Peakflow niet meer hip (H2) 

o Open vragen voegen meer toe (LV2) 

• Subjectiviteit (WV1, H3, LV1)  

o Bepaal basis per patiënt (LV1) – geen basis bij applicatie 

o Kennis patiënt belangrijk (H3) 

• Comorbiditeit (NPPO) 

• (Anamnese op afstand niet mogelijk (voor acute zorg) (LA1)) 
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Oplossing 3 

• Voor goed beeld gezondheid beeld en spraak beste (NPPO) (rechtstreeks met zorgverlener) 

o Invulling vragen eigen manier (LV1) 

• Meten gezondheid via beeld en spraak moeilijk (H3, LA2) 

o Niet mogelijk beluisteren longen (H3) 

o Longfunctietest thuis meten niet mogelijk (NPPO, LA2) 

o CCQ niet goed gevalideerd voor afname via beeld- en spraaktechnologie (H3) 

o Diversiteit ziektebeeld (niet in te schatten bij missen achtergrond kennis) (LA1) 

• Subjectiviteit gegevens (LA2) 

• Niet mogelijk beantwoorden acute zorgvraag (LA2, LA1, WV1) 

o Bepalen oorzaak probleem op afstand niet mogelijk (LA1) 

o Geen kennis patiënt (LA1) 

o Via MSC geen kennis patiënt (LV1) 

o Ter plekke observeren noodzakelijk (WV1) 

o Anamnese op afstand niet mogelijk (voor acute zorg) (LA1) 
 

Coördinatie 

• Goede coördinatie/ samenwerking is van belang (NP, WV2) 

o Eén persoon aanspreekpunt (WV2, NP, LV1, LA2) 

� Goede afspraken maken met patiënt (NPPO) 

� Goede afspraken LV2) 

� Wanneer gegevens inzien, door zie etc. (LV2) 

o Goede samenwerking  

� Op één lijn met adviezen (LV1) 

� Korte lijnen belangrijk (NP) 

� Goede logistieke planning belangrijk (LA2) 

Doelgroep 

Algemeen 

• Doelgroep beperkt (WV2, LA2, H1) 

• GOLD I & II er mobiel (NPPO) 

• Thuiszorg: mensen al teveel afhankelijk van zorg (WV1)  

Oplossing 1 

• GOLD I en II weinig klachten. Met name binnen diabeteszorg, patiënten leren luisteren naar lichaam 

(NPPO)  

• Beperkte doelgroep: GOLD I & II erg mobiel. Enkel voor de niet mobiele alleenstaande patiënt (H3) 

• Mensen moeten wel heel instabiel zijn (POH) 

• GOLD I en II erg mobiel/ weinig klachten (NPPO) 

• Lang niet voor iedereen geschikt (WV2) 

• Grootste groep van de COPD-patiënten heeft geen klachten (LA2) 

• Groep die er baat bij heeft niet in te delen op basis van GOLD index (meer op IQ) (LA2) 

Oplossing 2 

• Thuiszorg: mensen al teveel afhankelijk van zorg (WV1)  

• Beperkte doelgroep: GOLD I & II erg mobiel. Enkel voor de niet mobiele alleenstaande patiënt (H3) 

• Alleenstaande ouderen (WV1) 

Oplossing 3 

• Beperkte doelgroep: GOLD I & II erg mobiel. Enkel voor de niet mobiele alleenstaande patiënt (H3) 

• Beperkte doelgroep die er baat bij heeft (LA2) 

• Juist voor mensen in de palliatieve fase erg nuttig (LV2) 
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Bijlage 9: Codeboom patiënten 
 

Reactie op het scenario 

 

Scenario onduidelijkheden 

• Nee (PL1, PL2, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4)   

• Redelijk (na veel uitleg) (PL3) 

 

Nut/ meerwaarde t.o.v. huidige manier van zorgverlening & mogelijkheden 

 

Telezorg als oplossing 

• Technologie gebruik stimuleert niet tot beweging (PL2, PZ2) 

• Technologie is niet overal de oplossing voor (PZ2) 

 

Huidige zorg 

(zie codeboom zorgverleners) 

 

Problematiek in scenario/ in huidige zorg 

• Problemen gedragsniveau 

o Uitleg duidelijk (PZ4) 

o Geen moeilijkheden met medicatie (PZ3) 

o Wordt niet herkend 

� Bijv. Kan zelf goed omgaan met COPD (als reactie op technologie) 

� Bijv. Heb ik niet nodig (als reactie op technologie) 

• Zorgcoördinatie 

o Alles gaat naar wens (PL1) 

o Geen probleem bij ontvangen zorg, afstand dichtbij (PL3, PZ4) 

o Bezoek huisarts geen probleem (PL1) 

o Niet herkenbaar, zorgverleners goed bereikbaar (PL2, PZ1, PZ4) 

o Zorgverleners erg toegankelijk (PZ3) 

o Bereikbaarheidsprobleem (PL1) 

o Zorgverleners niet toegankelijk (PZ4) 

o Vaak verhaal overnieuw vertellen/ niet serieus genomen worden (PZ4) 

 

Nut/ mogelijkheden 

Oplossing 1 

• Nut beperkt binnen COPD-zorg 

o COPD constant ziektebeeld, begeleiding niet nodig i.t.t. tot diabetes (PZ2) 

• Ondersteuning patiënt 

o Bij slecht te been of ouder zonder rijbewijs (PL2) 

o Ernstig COPD, bij eenzame, minder mobiele en angstige mensen (niet voor mijzelf) (PL1) 

o Ondersteuning bij ouderen (bij geestelijke verslechtering (PZ3) 

Oplossing 2 

• Extra ondersteuning en begeleiding 

o Extra meekijkend oog prettig (PZ4) 

o Ondersteuning (bij zelfmedicatie) (niet voor acute zorg) (PZ4) 

o Wanneer het slechter gaat, extra begeleiding (PL1) 

o Oudere mensen ondersteunen (moeten meer gepusht worden) (PZ4) 

• Toegankelijke zorg op afstand 

o Snel contact via extra vraag (PZ4) 

o Voor overbruggen afstand (PZ1) 

o Geruststelling, bij ernstig COPD, snel vraag stellen (PL1) 

• Managen eigen ziekte 

o Zelf gegevens inzien (PL1) 

o Database managen ziekte handig (PL2) 
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Oplossing 3  

• Sociale ondersteuning 

o Sociale aspect (oude bedlegerige en eenzame mensen) (PL1) 

o Geestelijk in de knoei met COPD – extra aanspreekpunt nuttig (PZ4) 

• Toegankelijke zorg 

o Bij twijfel contact op afstand/ extra begeleiding op afstand (PZ1) 

o 24-uurs aanspreekpunt (wanneer plots benauwd bent) (PZ4) 

o Met name de 24-uurs service, niet echt de beeld en spraak (PZ4) 

o Gerust gevoel (PZ1) 

o Toegankelijke zorg - bepaalde vorm van rust (PL1) (ook applicatie 2) 

 

Gebruikersvriendelijkheid 

• Patiënt wil niks aan lijf (PL3) 

 

Begrijpbaarheid (leren omgaan met technologie/ educatie)  

Oplossing 1 

• Goed begrijpbaar (PL1, PL3) 

• Ziet er makkelijk uit (PZ1) 

• Gebruik geen probleem (PZ4, PZ2, PZ3 (PL2)) 

Oplossing 2 

• Via internet geen probleem (PL2) 

• Gewend aan werken met internet (PZ1) 

• Goed begrijpbaar (PZ2) 

• Gebruik geen probleem (PZ4, PZ2 (PL2)) 

• Geen ervaring met computer (PZ3) 

• Kan niet werken met internet (PL3) 

• Via internet misschien probleem om ermee te werken (PZ3) 

Oplossing 3 

• Geen probleem om ermee te werken (PZ3) 

• Ziet er niet moeilijk uit (PL3) 

• Gebruik geen probleem (PZ4, PZ2, PZ3 (PL2, PL1, PZ1)) 

 

Motivatie probleem 

• Enkel als de zorgverlener het wil (PZ2, PL2) 

• Ik ga niet meer spelen met internet (PZ2) 

• Ben op technologie uitgekeken (PZ2) 

• Niet gesteld op technologie gebruik (PZ2) 

• (Zie ook doelgroep) 

 

Eenvoud van de technologie 

Oplossing 1 

• Bedienbaarheid 

o Geen probleem (PZ4, PZ2) 

o Goed begrijpbaar (PL1, PL3) 

o Ziet er makkelijk uit (PZ1) 

o Grafieken verwarrend (PZ4) 

• Doorgeven medische data via applicatie 

o Moeilijk weer te geven hoe je je voelt (PZ3) 

Oplossing 2 

• Bedienbaarheid 

o Er duidelijk allemaal (PZ1, PL1) 

o Geen probleem (PZ2) 

o Internet is erg prettig (PZ4) 

o Via internet geen probleem (PL2) 

o Gewend aan internet/ kleuren erg duidelijk (PZ1) 

o Via internet misschien probleem om ermee te werken (PZ3) 
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o Geen ervaring met computer (PZ3) 

o Kan niet werken met internet (PL3) 

• Beantwoorden vragen via applicatie 

o Moeilijk weer te geven hoe je je voelt (PZ3) 

Oplossing 3 

• Bedienbaarheid  

o Ziet er niet moeilijk uit (PL3) 

o Gebruik geen probleem (PZ4) 

o Geen probleem (PZ2) 

 

Kwaliteit van het systeem (betrouwbaarheid/ technische errors) 

• Privacy waarborging belangrijk (PL1, PZ4) 

 

Toegankelijkheid & laagdrempeligheid 

Oplossing 1 

• - 

Oplossing 2 

• Minder laagdrempelig dan via tv (PZ1) 

• Internet te grote drempel (PL1) 

• Internet veel gedoe (PL1) 

Oplossing 3 

• Zorg erg toegankelijk (PZ4) 

• Er laagdrempelig en prettig (PL1) 

 

Compatibiliteit  

 

Aansluiting huidige manier van zorgverlening  

Algemeen: 

• Persoonlijk contact beste (technologie kil) (PL1)  

• Direct iemand spreken belangrijk (PL1) 

Oplossing 1 

• Zorg onpersoonlijk (PZ2) 

• Belasting patiënt  

o Erg bezig met technologie gebruik (PL1) 

o Hoop tijd (PL1) 

o Erg veel bezig met ziekte (PZ2, PZ3) 

o Wil niet bezig zijn met COPD (PZ2) 

• Waarborgen continuïteit belangrijk (PL1) 

Oplossing 2  

• Zorg onpersoonlijk (PZ2) 

• Belasting patiënt 

o Teveel bezig met COPD (PL1) 

o Erg veel bezig met ziekte (PZ3, PL1) 

o Teveel bezig met COPD (PZ2) 

o Wil niet bezig zijn met COPD (PZ2) 

o Als er wat is telefonisch contact (PZ1, PZ2) 

o Als er wat is zoek ik het zelf op (PL2) 

• Waarborgen continuïteit belangrijk (PL1) 

o Schijnzekerheid (PL1) 

Oplossing 3 

• Direct persoonlijk contact (meer vertrouwen in) (PL1) 

• Fijner als je een persoon spreekt die situatie patiënt kent (PZ4) 

• Contact thuiszorg minder prettig (geen kennis achtergrond) (PL1) 

• Expertise persoon belangrijk (PZ1) 
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Huidig technologie gebruik: (heel belangrijk) – grote barrière 

Oplossing 1 

• Aansluitingsproblemen (heeft men bijv. wel internet/ telefoonlijn) (PL2) 

Oplossing 2 

• Geen computer ter beschikking (PZ3) 

Oplossing 3 

-  

 

Mogelijkheid tot uitproberen 

• Moet ik testen (PL3) 

 

Effectiviteit 

• -  

 

Overige factoren 

 

Kosten 

Algemeen  

• Kosten zijn barrière (PZ3, PZ2) (Uit vragenlijst blijkt kosten belangrijke barrière!) 

• Aanschaf is duur (PZ2) 

• Geen eigen bijdrage (PL1) 

Oplossing 1 

• - 

Oplossing 2 

• Aanschaf computer (PZ3) 

Oplossing 3 

• Beeld en spraak via internet zou ook geen probleem zijn (PZ1) 

 

In kaart brengen gezondheid op afstand 

Oplossing 1 

• - 

Oplossing 2 

• -  

Oplossing 3 

• Niet voor acute zorg (PZ1, PZ2) 

o Benauwdheid soms zeer acuut (systeem kan zo snel niet reageren) (PZ4) 

• Bij acute situaties helpt dit niet, moet ik naar ziekenhuis (PZ3) 

 

Coördinatie 

• - 

 

Doelgroep 

Oplossing 1 

• Geen extra begeleiding nodig (PZ1, PZ3) 

• Geen nut, geen klachten (PL3) 

• Geen voordeel, erg fit (PL3) 

• Kan goed omgaan met COPD (PL2, PZ2) 

• Weet goed hoe om te gaan met COPD / altijd mensen om mij heen/ Erg mobiel (PZ4) 

• Weet goed hoe om te gaan met COPD/ onderneem snel actie (PZ4, PZ3, PL2, PL3) 

• Heb ik niet nodig (PZ3) 

• Leeftijdsafhankelijk (PL2) 

Oplossing 2 

• - 

Oplossing 3 

• Voor bedlegerige mensen (PL2) 
 


