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Duwtje in 
de juiste 
richting

Wie graag aan zijn conditie werkt en het 

leuk vindt aangemoedigd en beloond  

te worden, hoeft niet altijd naar een 

sportschool of vereniging. Wil je meer 

bewegen en daarbij ondersteuning?  

Of gezonder eten? Apps kunnen je 

ondersteunen. 

Hoe werkt het? 
Iedereen met een smartphone kan beginnen. Er zijn apps
met persoonlijke trainingsplannen (Hardlopen met Evy),
competitie met anderen (Strava, Runkeeper) en zelfs een 
spannend spel (Run an Empire). Je dagelijkse maaltijd laat 
je ondertussen onder de loep nemen door het Voedings-
centrum. Hun Eetmeter scant je dagmenu en geeft gelijk 
een persoonlijk advies over de hoeveelheid vitamines, 
mineralen en energie die je binnen krijgt. 

Verkrijgbaarheid en kosten
Voor de meeste smartphones is de keuze in apps enorm en 
de meeste zijn gratis. Voor uitgebreidere functies en extra’s 
betaal je vaak een klein bedrag. Houd er wel rekening mee 
dat de makers van sommige apps  je gegevens voor 
commerciële doeleinden gebruiken. 

fit met een app
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Dit is
 e-health 

de kracht van digitale zorg

Zeg eens eerlijk... als je je ‘s ochtends afvraagt of je later  

op de dag misschien een paraplu nodig hebt, kijk je dan  

uit het raam? Of naar je telefoon? 

Voor veel Nederlanders is het online checken van het weer net zo’n automatisme  
als veters strikken. Een klein voorbeeld van slimme technologie die heel snel ‘gewoon’  
is geworden. En dat maakt ons leven een stukje makkelijker. 

Maar voor het grootste goed, onze eigen gezondheid, gebruiken we diezelfde 
technologie nog te weinig in ons voordeel. Want je hebt vast wel eens gehoord 
 van e-health. Maar weet je wat het precies is? En wat  je er zelf mee kan? 

Met dit katern wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport e-health  
in beeld brengen. Om te laten zien wat het voor je gezondheid kan betekenen.  
Of die van mensen in je omgeving. Van kleine, slimme apps die helpen je conditie  
te verbeteren, tot hulpmiddelen die zorgen dat je niet voor elk contact met de arts  
de deur uit hoeft. Zo kun je thuis de hartslag van je ongeboren kindje meten. 
En op afstand kan de zorgverlener meekijken. En heb je een chronische aandoening? 
Dan kun je steeds vaker de laatste labuitslagen thuis inzien. Zo veelzijdig is e-health nu; 
doe er je voordeel mee.  

Nederland gezond en wel
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Als rust het 
beste recept is

monitoren op afstand

Als er in een zwangerschap reden is 

tot zorg, is méér stress het laatste 

dat je nodig hebt. Extra controles 

om de ontwikkelingen te volgen, 

zijn dan vaak nogal een aanslag  

op de gewenste rust. Dan is thuis 

monitoren een uitkomst.

Hoe werkt het? 
Sense4Baby is een draagbare set met apparatuur die de aanstaande  
moeder thuis zelf kan aansluiten en bedienen. Zo kan zij op elk moment  
een CTG (die onder meer de harttonen van het kindje registreert) maken. 
De verloskundige of gynaecoloog kan via een beveiligde internetverbinding 
realtime op afstand meekijken. 

Andere mogelijkheden
Monitoren op afstand kan steeds vaker jouw reis naar de zorgverlener 
vervangen. En deze houdt nog steeds een oogje in het zeil. Bedenk eens  
wat dit kan betekenen voor mensen met hartfalen of de longziekte COPD. 
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Beter 
samen 

doen 

Als je een dagje ouder wordt of ziek bent, 

doe je waarschijnlijk wel eens een beroep 

op anderen. Zeker voor klussen in huis  

die te zwaar zijn of iets anders waar je 

tegenop ziet. Dan is het fijn om online 

iemand te kunnen vinden die zo’n klus 

graag voor je klaart. 

Hoe werkt het? 
Er zijn online platforms die het makkelijk maken om lokaal 
hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren. Van een 
ritje naar het ziekenhuis, samen breien en boodschappen 
doen tot tuinieren en kleine reparaties: voor elke voor-
komende vraag staat iemand in de buurt klaar.  
Dat maakt om hulp vragen ineens een stuk makkelijker. 

Meer informatie 
Wehelpen.nl en buurtmarktplaats buuv.nu zijn gratis, en voor 
de hulp mag geen geld worden gevraagd of geboden. Dat kan 
op het vergelijkbare platform nlvoorelkaar.nl wel. Neem eens 
een kijkje, ook als je zelf best iemand zou willen helpen. 

marktplaats voor 
hulp in de buurt
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Zonder 
zorgen de 

deur uit

gps voorkomt 
dwalen bij dementie

Letterlijk even de weg niet meer weten.  

Het is misschien wel een van de meest 

voorkomende symptomen van dementie, 

met verstrekkende gevolgen. Want uit 

angst thuisblijven is voor niemand goed. 

Gelukkig zijn er verrassend simpele 

hulpmiddelen. Ze kunnen je bewegings-

vrijheid verbeteren. En onrust bij je familie 

en kennissen beperken.

Hoe werkt het? 
Met GPS, de bekende satelliet-technologie, kan iemand jou 
op afstand volgen en soms zelfs contact leggen. Er zijn 
speciale uitvoeringen die in je jaszak passen, smartphones,  
maar ook horloges, riemen en zelfs inlegzolen. 

Verkrijgbaarheid en kosten
GPS-uitvoeringen zijn in elke prijsklasse verkrijgbaar, en 
sommige apps zijn zelfs gratis. Stichting Alzheimer Nederland 
heeft tips om een optimale keuze te maken. Kijk op 
dementie.nl/gps wat het meest aan je wensen voldoet.
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Grip op eigen 
gezondheid

online platform voor patiënten 

Veel chronische aandoeningen 

zetten je leven op z’n kop.  

Los van de fysieke en emotionele 

gevolgen kan het ook een aanslag 

zijn op je tijd en dagindeling. 

Daarom is elk medisch contact 

waarvoor je niet je huis uit 

hoeft, pure winst. 

Hoe werkt het? 
Voor diverse aandoeningen bestaan gespecialiseerde, beveiligde platforms.  
Ze ondersteunen patiënten met informatie en tips of brengen hen in contact  
met lotgenoten. Soms heb je zelfs toegang tot je labuitslagen en online contact 
met de behandelend arts. Steeds vaker kun je éigen metingen met je arts delen 
en bespreken. Zo houd je, vanuit je eigen huis, meer grip op je eigen gezondheid.

Meer informatie
Heb je een chronische aandoening en wil je online ervaringen en tips 
uitwisselen met lotgenoten? Of wil je weten of er voor jou een geschikt 
platform is waarop je informatie kunt uitwisselen met je zorgverlener? 
Informeer dan eens bij een patiëntenvereniging of bij je behandelend arts.
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Vochtalarm

Dorst hebben is een belangrijk signaal van 

de hersenen: je moet drinken! Vocht is 

immers van belang voor heel veel vitale 

functies van het lichaam. Dat geldt nog 

meer voor ouderen, terwijl die juist mínder 

dorstgevoel ervaren. Technologie kan 

helpen door een seintje te geven als het 

tijd is om te drinken. Daarmee wordt het 

makkelijker om uitdroging te voorkomen. 

Hoe werkt het? 
Apps als Waterdrinken, Waterlogged, Aqualert en Water 
Alert berekenen hoeveel water goed voor je is en geven  
een seintje op je smartphone. Een meer tastbaar product is 
de Obli, een karaf die een geluids- en kleursignaal geeft als 
het tijd is voor een glaasje water. Ook de Hydranome is een 
“slimme” fles, al dan niet in combinatie met een app. 

Andere geheugensteuntjes
Misschien zijn er andere dagelijkse handelingen waarbij je 
een (digitaal) geheugensteuntje kunt gebruiken. Kijk eens 
bij een hulpmiddelenwinkel of bespreek met je omgeving 
wat mogelijk is. 

digitaal geheugensteuntje voor je gezondheid
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Dag en 
nacht direct 

contact

zorg via een beeldscherm  

Veel mensen met een verstandelijke beperking willen 

– en kunnen prima – zelfstandig wonen. Als ze maar 

ergens terecht kunnen met (kleine) hulpvragen.   

Het liefst direct. Want problemen, zorgen en vragen 

houden zich niet aan kantoortijden. Voor hen kan zorg 

via een beeldscherm, bijvoorbeeld met DigiContact,  

een uitkomst zijn. Deze persoonlijke vorm van zorg  

op afstand, met een bekend gezicht op het scherm,  

is vierentwintig uur per dag beschikbaar.

Hoe werkt het? 
Via een beveiligde beeldbelverbinding of 
telefoon kun je contact leggen met een 
professionele zorgverlener. Zo krijg je snel 
een praktische oplossing, een luisterend oor 
of geruststelling. Wat er ook nodig is, op het 
moment dat het nodig is. 

Meer weten?
Ook leveranciers als Vicasa, FocusCura en 
Viedome bieden vormen van beeldscherm-
zorg. Interesse? Informeer eens bij het  
Wmo-loket of vraag je zorgverlener.  
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Thuis  
blijven  

oefenen 

De meeste blessures en bewegings-

problemen vragen meer aandacht dan jouw 

fysiotherapeut een paar keer per week in 

zijn praktijk kan geven. Gelukkig staat niets 

in de weg om zelf aan de slag te gaan  

met oefeningen. Onder professionele 

begeleiding en altijd op het goede moment. 

Hoe werkt het? 
Het plan van je fysiotherapeut kan worden aangevuld, 
bijvoorbeeld met e-Exercise voor mensen met artrose.  
Er zijn programma’s, zoals Fysio24, die zelfhulp bieden  
om te herstellen van (hardloop)blessures. Een site als 
Hellofysio slaat zelfs de hele gang naar een praktijk over: 
een combinatie van webcam-contact en video’s kan lichte 
klachten verhelpen. Zo verruimt en verbetert e-health 
bestaande behandelmogelijkheden. Snel en vaak voordelig. 

Verkrijgbaarheid en kosten
Bespreek de mogelijkheden eens met je fysiotherapeut. 
Kijk ook of online fysiotherapie wordt vergoed als je  
een nieuwe zorgpolis kiest aan het eind van het jaar.  
Want sommige ondersteuningsprogramma’s zijn gratis. 
Andere vragen een (kleine) vergoeding, die door een aantal 
zorgverzekeraars wordt vergoed. 

online begeleiding 
fysiotherapie
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Mentale  
gezondheid 
op peil

Als je je vaak somber voelt, is het niet 

makkelijk om daarover te praten.  

Ook niet als je geldproblemen hebt of 

meer games speelt dan goed voor je is. 

En het is vaak nog lastiger om daarvoor 

professionele hulp te vragen. Anonieme 

online zelfhulp is dan een optie. Het kan 

bij iedereen zorgen wegnemen voordat 

ze uitgroeien tot grotere problemen.

Hoe werkt het? 
Een website als mirro.nl heeft een antwoord op veelvoorkomende  
vragen. Wie zich herkent in de symptomen kan de problemen te lijf 
met informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. 
Of krijgt misschien dat ene duwtje in de rug om alsnog professionele 
hulp te zoeken. 

Andere vormen van online zelfhulp
Naast mirro.nl zijn er tientallen andere sites en apps die kunnen helpen. 
Bij psychische klachten kun je naar depressievereniging.nl/ehealth. 
Op het gebied van alcohol, drugs en tabak vind je zelftests en 
zelfhulpprogramma’s op trimbos.nl/alcohol-tabak-en-drugs. 

anonieme online zelfhulp
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In dit katern staan een aantal voorbeelden van e-health in de zorg.  

De genoemde producten en apps zijn maar een greep uit de vele  

bestaande mogelijkheden. 

Benieuwd naar nog meer voorbeelden?

Kijk op digitalezorggids.nl/ehealth

 

En wil jij anderen laten zien wat je met e-health doet?

Ga naar ohisdat-ehealth.nl

Oh, is dat 
e-health?

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

www.rijksoverheid.nl/ehealth
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