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Managementsamenvatting        

 

Aanleiding 

Binnen enkele ziekenhuizen in Nederland wordt er gewerkt met ‘Digitale patiëntenportalen’; 

een beveiligde internetomgeving van het ziekenhuis waarin de patiënt thuis kan inloggen om 

informatie in te zien en uit te wisselen met de zorgverlener. Een digitaal patiëntenportaal 

kan ook wel gezien worden als een toepassing van e-health dat zelfmanagement onder 

patiënt stimuleert. E-health wordt ook wel als methode gezien om in de toekomst te kunnen 

blijven voldoen aan de vraag binnen de gezondheidszorg. Echter kan het een toepassing als 

het digitale patiëntenportaal alleen haar vruchten afwerpen wanneer zij daadwerkelijk 

gebruikt wordt. Gebruikersacceptatie is de grootste aanleiding voor gebruik. Onderzoek bij 

patiënten heeft als plaatsgevonden. In dit onderzoek staat de verpleegkundige, als cruciale 

gebruiker, centraal. Zij zijn degenen die het veelal ontwikkelen en invoeren. Daarnaast zijn 

het de verpleegkundigen die het introduceren bij de patiënt en zij zullen het moeten 

integreren in hun werkpraktijk. 

 

Doel 

Dit kwalitatieve onderzoek brengt in beeld in hoeverre en op welke wijze verpleegkundigen 

digitale patiëntenportalen in ziekenhuizen accepteren. Daarbij is onderzocht op welke wijze 

de portalen zijn ontwikkeld en ingevoerd en op welke wijze de verpleegkundigen de portalen 

gebruiken en waarderen. Verbeterpunten die naar voren komen uit dit onderzoek kunnen 

meegenomen bij de toekomstige toepassing van patiëntenportalen. 

 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 18 respondenten in het UMC Utrecht en het 

UMC St. Radboud in Nijmegen. De groep bestond hoofdzakelijk uit verpleegkundigen en 

verpleegkundig- specialisten, daarnaast is er gesproken met twee artsen, twee 

onderzoekers, een communicatiemedewerker en een manager. Het Technology Acceptance 

Model (TAM) en de Innovation Diffusion Theory (IDT) waren ondersteunend vanuit de 

literatuur. 

 

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat het ‘waargenomen nut’ voor verpleegkundigen van essentieel 

belang is. Gebruikersgemak speelt ook een rol maar deze is van minder grote invloed. 

 

Conclusies 

Uit het onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen in het digitale patiëntenportaal 

accepteren. Zij zien met name voordelen voor de patiënt. Het portaal dient, op één 

uitzondering na, nergens tot vervanging van zorg. Verpleegkundigen zien nog wel veel 

verbetermogelijkheden met betrekking tot het gebruikersgemak. Het onderzoek heeft tot 

een aantal algemene en praktische aanbevelingen geleid met betrekking tot de twee 

onderzochte organisaties. 
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Voorwoord          
 

Al eerder deed ik onderzoek. Al eerder deed ik onderzoek in het UMC Utrecht. Maar verder 

houdt de vergelijking met de afgelopen maanden wel op. Natuurlijk vormden deze 

ervaringen tijdens mijn eerste bachelorjaren de basis voor het onderzoek wat nu de 

afsluiting van mijn bachelor betekent. Toch heb ik pas nu ervaren wat het inhoudt om een 

onderzoek zelf van a tot z op te zetten en uit te voeren.  

 

‘De lastigste persoon op aarde om te managen ben je zelf’, zegt Ben Tiggelaar ook wel. Ik 

denk dat ik wel kan stellen dat dat ook geldt voor het managen van je eigen onderzoek. In 

tutorgroepen zijn we sinds november bij elkaar gekomen. Vaak wisten we elkaar uitgebreid 

te vertellen op welke wijze je het beste het contact met je opdrachtgever kon aanpakken, 

hoe je je keyconcepts het beste kon operationaliseren of hoe je je bevindingen het beste op 

papier kon verwoorden. Zelf zaten we geregeld met ons handen in ons haar. 

 

Leuke momenten van het onderzoek waren wanneer ik met verpleegkundigen, 

verpleegkundig-specialisten en andere betrokkenen sprak over hun werk en soms zelfs zag 

hoe de eerste e-consulten van patiënten binnen kwamen. Drie weken voor de inleverdatum 

van dit onderzoeksrapport wees de Eerste Kamer het landelijke Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) af. Ik kon me levendig voorstellen hoe de respondenten stuk voor stuk zouden 

reageren op dit nieuws, ook dit onderwerp was aan de orde geweest tijdens de interviews. 

Dit laat ook wel de actualiteit van het onderzoeksthema zien. Aan de andere kant, met een 

blik op de toekomst, kan ik niet wachten tot digitale patiëntenportalen ‘common sens’ zijn in 

Nederland en net als de telefoon niet meer weg te denken is. 

 

Ik wil mijn respondenten bedanken die hun tijd vrij maakten en me vaak nog enthousiast 

naar andere mensen doorverwezen. Of me hun inlogcode aanreikte zodat ik kon inloggen als 

testpatiënt ‘Meneer Bazis’ in het digitale patiëntenportaal. Dr. Wynand Ros wil ik bedanken 

voor zijn begeleiding vanuit het UMC Utrecht. Aline wil ik bedanken voor haar uitgebreide 

feedback en ook de mentale ondersteuning via de mail. Hoewel we allemaal graag wilden 

horen dat we goed bezig waren en een vorm van bevestiging zochten, bleef Aline ons 

stimuleren vooral op ons zelf te vertrouwen. Dit was niet altijd een even aangenaam gevoel, 

echter zal het ons in de toekomst alleen maar verder brengen; dan zullen we het helaas 

helemaal zonder haar moeten doen. Ook wil ik in het speciaal mijn vader en Dick & Marijke 

bedanken. 

 

Ten slotte ook enorme dank aan mijn ipod die er voor zorgde dat ik niet al mijn uurtjes 

doorbracht achter de laptop maar mij begeleidde bij de rondjes Wilhelminapark die ik iedere 

dag al hardlopend maakte. 

 

Karin ter Horst 

Utrecht, april 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Hoofdstuk 1: Inleiding                                                                 

1.1 Introductie 

We zullen wel moeten veranderen. En waarom? Om een dramatisch verlies van 

kwaliteit van en toegang tot de zorg te voorkomen.  

(Neelie Kroes, E-health Congres februari 2011) 

De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Het aantal chronisch zieken, 

grootgebruikers van zorg, stijgt de komende jaren drastisch; in 2025 zal dit een groei in 

omvang zijn van 45% (RIVM, 2007). Tegelijkertijd vergroot het arbeidstekort in de 

gezondheidszorg en neemt de zorgvraag, dankzij de vergrijzing, over de gehele linie toe. De 

conclusie is dat het voor 40% van de zorg in de toekomst niet mogelijk is om de huidige 

kwaliteit te blijven bieden (STG/HMF, 2008). Op hetzelfde moment stijgen de eisen aan deze 

kwaliteit. Om ons voor te bereiden op deze toekomst zullen er op dit moment al nieuwe 

werkmethoden in de zorg toegepast moeten worden. Aldus Neelie Kroes. 

 

Ondertussen virtualiseert het dagelijkse leven van de burger; vakanties worden geboekt via 

internet, het sociale leven vindt plaats op Facebook en de e-mail wordt meerdere malen per 

dag gelezen op de nieuwste Iphones. Kennis is voor een ieder toegankelijk en we bevinden 

ons inmiddels in een ware ‘informatiesamenleving’ (Noordegraaf, 2004). Waar informatie- 

en communicatietechnologieën (ICT) in andere publieke en private sectoren lang en breeduit 

worden toegepast zien we dat het in ziekenhuizen zo’n 17 jaar duurt voordat een 

succesvolle innovatie wordt overgenomen (Schrijvers, 2003). Een simpele rekensom laat zien 

dat we het jaar 2025 dan reeds gepasseerd zijn. 

 

Een voorbeeld van gezondheidstechnologie is een digitaal patiëntenportaal. Dit is een 

beveiligde internetomgeving van het ziekenhuis waarbij de patiënt thuis kan inloggen. Het 

kan gebruikt worden als een algemeen communicatiemiddel, een bron van medische 

informatie en manier om zorgprofessionals en patiënten toegang te geven tot 

patiënteninformatie (Welsh & Houston, 2010). Het maakt het mogelijk om zorg op afstand 

te verlenen en meer zorgtaken bij de patiënt zelf neer te leggen. Hiermee kan zij gerekend 

worden tot e-health; ook wel het gebruik van nieuwe ICT, voornamelijk internettechnologie, 

om gezondheid of gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (RVZ, 2002).  

 

E-health wordt ook wel als dé oplossing gezien voor de problematiek die de gezondheidszorg 

te wachten staat en heeft dus hoge verwachtingen waar te maken. In haar oproep aan de 

Nederlandse gezondheidszorg om e-health te omarmen stelt Kroes dat we zullen oogsten 

wat we zaaien op dit gebied. Daarom zal men zich in de gezondheidszorg, volgens haar, veel 

meer bewust dienen te zijn van het belang van integratie van ICT in de systemen. Ook 

patiëntenverenigingen sluiten zich hierbij aan. Zo stelt Wilna Wind, algemeen directeur van 

de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): ‘Waar sinds 2000 vooral gepraat 

is over e-health, wordt 2011 wat ons betreft het jaar van de uitvoering.’ 

Verpleegkundigen en internet gaan niet helemaal samen. Die zijn daar niet zo in 

geïnteresseerd. Die zijn met mensen bezig. Anders waren ze wel in het 

bedrijfsleven gaan werken.  

(Verpleegkundig-specialist, UMC St. Radboud) 
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Wil e-health daadwerkelijk haar vruchten afwerpen en tot betere en efficiëntere zorg leiden 

dan is het van belang dat de gebruikers e-health accepteren zodat ze het in de praktijk 

daadwerkelijk gebruiken (Holden, 2008). Acceptatie wordt als de belangrijkste reden gezien 

voor gebruik (Davis, 1989). De gebruikersgroep van e-health bestaat grotendeels uit 

patiënten. Maar het zijn de artsen en in het bijzonder de verpleegkundigen die er dagelijks 

mee te maken hebben. Zij zijn degenen die het moeten integreren in hun alledaagse 

werkzaamheden en het bij de patiënten introduceren en het gebruik stimuleren. 

 

Zorgprofessionals sturen op kwaliteit en efficiëntie kan lastig zijn, daarnaast wijken zij ook af 

in hun acceptatiegedrag van andere ICT-gebruikers (Chau & Hu, 2002). Traditioneel gezien is 

het werk van verpleegkundigen gericht op het verlenen van zorg en houden zij zich niet 

bezig met het toepassen van geavanceerde informatietechnologieën (Lee, 2010). Volgens de 

klassieke waarden van verpleegkundigen wordt fysiek contact met patiënten noodzakelijk 

geacht (Frantz, 2011). Artsen kunnen weerstand ervaren wanneer hun traditionele 

werkpatronen worden doorbroken (Harrison & Ahmad, 2000). 

1.2 Aanleiding  

Binnen verschillende ziekenhuizen wordt sinds enkele jaren gewerkt met digitale 

patiëntenportalen. Zo ook binnen het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud in Nijmegen. 

Voor ziekenhuizen betekent dit dat zij nieuwe systemen hebben moeten aanschaffen of 

ontwikkelen en ook de werkzaamheden op het portaal hebben moeten afstemmen. De 

portalen zijn geleidelijk ingevoerd en het doel is om op langere termijn de portalen naar 

verschillende afdelingen uit te breiden en verder te ontwikkelen. Onder patiënten die 

gebruik maken van een portaal hebben al verschillende onderzoeken plaatsgevonden. 

Daarom ontstond vanuit het Julius Centrum, de onderzoeksafdeling van het UMC Utrecht, 

de vraag naar een onderzoek waarin de verpleegkundige, als cruciale gebruiker, centraal 

staat.  

 

De digitale patiëntenportalen verschillen per ziekenhuis van elkaar qua mogelijke functies. In 

beide ziekenhuizen wordt ook een andere benaming gehanteerd. Voor het gemak en de 

helderheid zal in dit onderzoeksrapport  gebruik gemaakt worden van het begrip ‘digitale 

patiëntenportalen’. Waar nodig zal de specifieke benaming van het digitale patiëntenportaal 

in het UMC Utrecht of het UMC St. Radboud gehanteerd worden. 

 

Daarnaast is er binnen het onderzoek zowel met verpleegkundigen als verpleegkundig-

specialisten gesproken. Ook hier is voor het gemak en de helderheid er voor gekozen om 

door het gehele onderzoek te spreken over ‘verpleegkundigen’. De onderbouwing voor deze 

keuze is terug te lezen in hoofdstuk 5 waarin er verantwoording wordt afgelegd over de 

onderzoeksmethoden en -technieken. 

1.3 Probleemstelling  

Tot op heden is de grote doorbraak van e-health uitgebleven (Nijland, 2011). Uit onderzoek 

blijkt dat de gebruikersacceptatie de belangrijkste voorspeller is voor het gebruik van ICT-

toepassingen (Fishbein & Azjen, 1975). Daarbij is de vraag of verpleegkundigen wel met de 

computer zorg willen gaan verlenen; ze zijn toch immers de zorg in gegaan om met mensen 

te werken? Daarnaast is het ook de vraag of digitale patiëntenportalen daadwerkelijk leiden 

tot betere en efficiëntere zorg of dat het enkel als een extra service dient aan de patiënt 

1.4 Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is dit het inzichtelijk maken welke 

processen en factoren volgens de literatuur een rol kunnen spelen bij de acceptatie van 
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digitale patiëntenportalen door verpleegkundigen als professionals. Ten tweede is dit het in 

kaart brengen op welke wijze verpleegkundigen binnen het UMC Utrecht en het UMC St. 

Radboud digitale patiëntenportalen accepteren. 

1.5 Vraagstelling  

Voorgaande leidt ons tot de volgende onderzoeksvraag;  

In hoeverre en op welke wijze accepteren verpleegkundigen in het ziekenhuis digitale 

patiëntenportalen? 

Theoretische deelvragen  

1. Welke rol heeft de verpleegkundige als professional binnen de zorg? 

 

2. Hoe kunnen digitale patiëntenportalen getypeerd worden in de literatuur?  

 

3. Welke processen en factoren spelen volgens de literatuur een rol bij de acceptatie 

van digitale patiëntenportalen door verpleegkundigen als professionals? 

Empirische deelvragen  

1. Op welke wijze worden digitale patiëntenportalen ontwikkeld en ingevoerd binnen 

het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

 

2. Op welke wijze gebruiken verpleegkundigen het digitale patiëntenportaal binnen het 

UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

 

3. Hoe ervaren en waarderen verpleegkundigen digitale patiëntenportalen binnen het 

UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

1.6 Onderzoeksaanpak 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in het kader van de bachelor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap. Het onderzoek zal bestaan uit een theoretisch en een empirisch 

deel. Het literatuuronderzoek dient om de bestaande kennis en de stand van de wetenschap 

in kaart te brengen betreffende de acceptatie van e-health en ICT-innovaties door 

professionals. Hierbij zullen verschillende modellen en theorieën besproken worden die de 

acceptatie van technologieën en innovaties voorspellen en verklaren. Op basis hiervan zullen 

verwachtingen worden geformuleerd voor het empirische onderzoek.  

 

Het empirische deel van het onderzoek bestaat uit interviews met verpleegkundigen en 

verpleegkundig-specialisten uit twee academische ziekenhuizen die in de praktijk werken 

met digitale patiëntenportalen. Ook is er met enkele artsen en andere betrokkenen 

gesproken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en voort te bouwen op eerder 

onderzoek. 

1.7 Maatschappelijke relevantie  

Het aantal chronisch zieken neemt, zoals gesteld, toe en dit aantal zal in de toekomst alleen 

maar toe blijven nemen. In het behandelproces zal de patiënt zelf een steeds grote rol 

moeten gaan spelen, om verpleegkundigen en artsen te ontlasten. Vaak is de leefstijl van 

invloed op de gezondheid van de patiënt, alleen geneesmiddelen en operaties zijn 

onvoldoende. Zelfmanagement wordt ook wel als een steeds belangrijker onderdeel van de 
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behandeling gezien. Zelfmanagement, waarin technologie een grote rol kan spelen, staat 

daarom zowel bij de overheid als bij verschillende patiëntenverenigingen hoog op de 

agenda.  

 

Dit onderzoek levert waardevolle inzichten op die ziekenhuizen en zorgprofessionals kunnen 

helpen bij het verbeteren van de ontwikkeling en invoering van digitale patiëntenportalen. 

Doordat twee verschillende ziekenhuizen, maar ook verschillende patiëntengroepen, object 

van onderzoek zijn geweest vormt dit onderzoek een platform waar zorgprofessionals, in het 

bijzonder verpleegkundigen, en andere betrokkenen hun ervaringen delen en men onderling 

van elkaar kan leren. Ontwikkelaars kunnen deze kennis, die rijk is aan voorbeelden die 

aansluiten bij de beleving van de zorgprofessional, meenemen bij de ontwikkeling van 

digitale patiëntenportalen. In die zin zal dit onderzoek ook kunnen bijdragen aan het 

vergroten van de acceptatie door verpleegkundigen. 

 

Daarnaast is het zo dat elke burger te maken heeft met de Nederlandse gezondheidszorg en 

de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. De kwaliteit van zorg, het tekort aan personeel, 

de stijgende zorgkosten zijn thema’s die ons allemaal raken, ofwel als gebruikers van de zorg 

of als premiebetalers van de zorg. De gezondheidszorg levert ook diensten die geen kwaliteit 

toevoegen aan het leven, maar er voor zorgt dat de kwaliteit van leven niet afneemt 

(Wejnert, 2002). Dit zorgt voor een andere verhouding tot deze dienstverlening van de cliënt 

dan tegenover andere in te kopen diensten. De kwaliteit van de zorg is hierbij belangrijk, 

maar ook de wijze waarop de zorg plaatsvindt en de rol van de zorgprofessional hierin. 

 

Verder raakt dit onderzoek een aantal grotere thema’s binnen de Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap. Allereerst zien we in de Nederlandse gezondheidszorg dat 

ziekenhuizen door de oplopende zorgkosten enerzijds zorgvuldig met hun middelen moeten 

omgaan en anderzijds er steeds hogere en complexere eisen worden gesteld aan de 

kwaliteit, veiligheid en effectiviteit (Noordegraaf & Geuijen, 2011). Deze ‘klem’ van 

tegengestelde eisen zien we op vergelijkbare wijze terug binnen andere sectoren van het 

publieke domein, bijvoorbeeld binnen het veiligheidsdomein. Daarnaast is er de beweging 

van het New Public Management (NPM). Die heeft er voor gezorgd dat binnen publieke 

organisaties andere werkwijzen gehanteerd worden. Binnen de gezondheidszorg heeft dit 

zich bijvoorbeeld vertaald naar het opstellen en publiceren van zogenaamde kwaliteitslijstjes 

van ziekenhuizen door zorgverzekeraars. Op basis hiervan kunnen ziekenhuizen afgerekend 

worden.  

 

Ten slotte betreft het ook de grotere beweging van technologisering – met als gevolg 

informatisering- van de maatschappij. Dit heeft een grote impact op het doen en laten van 

de individuele burger, maar gaat binnen de beroepspraktijk ook een steeds grotere rol 

spelen. In het kader hiervan is het van belang om inzicht te krijgen hoe professionals 

hiermee omgaan. Daarnaast wordt er een spanning bereikt tussen de toegang tot grote 

hoeveelheden informatie enerzijds en de interpreteerbaarheid daarvan en de moeilijkheid 

om het in een relevante context te plaatsen anderzijds. Deze spanning is zeker ook merkbaar 

binnen de context van de gezondheidszorg, waarbij patiënten steeds beter geïnformeerd 

zijn. Met de komst van systemen zoals het EPD wordt de patiënt mede-eigenaar van de 

medische informatie. Er berust geen monopolie meer op kennis en is daarmee dus 

‘vermaatschappelijkt’ (Noordegraaf, 2004). 

 

Naast de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie, heeft dit rapport ook een grote 

politieke waarde. E-health kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg en op de langere 

termijn zou het ook tijd- en geldwinst kunnen opleveren. Echter kost de invoering van e-
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health voornamelijk een grote tijds- en geldinvestering op korte termijn. Politiek gezien 

worden er verschillende discussies gevoerd over op welke wijze de zorg effectiever 

georganiseerd kan worden. Er zijn echter vanuit de politiek nog geen harde standpunten of 

doelstellingen ingenomen wat betreft het gebruik en invoering van e-health. Zolang dit niet 

gebeurt zal een echte doorbraak uitblijven. Doordat e-health vooral geld kost en nog niet zo 

snel voor inkomsten zorgt wordt door betrokkenen het van essentieel belang gezien dat de 

politiek het voortouw neemt in het stimuleren van e-health. De raad voor Gezondheidszorg 

(RVZ) bracht in 2010 een advies uit over ‘Gezondheid 2.0’, waarmee vooral op interactieve 

internettoepassingen wordt gedoeld. Zij erkenden dat er sprake is van verschillende 

belemmeringen voor de adoptie van ‘Gezondheid 2.0’ en deelt de overheid een rol toe deze 

belemmeringen weg te nemen of te verminderen. 

1.8 Wetenschappelijke relevantie  

Er is veel geschreven over informatiemanagement stelt Meijer (2011). Echter is er nog 

weinig aandacht besteed aan de relatie tussen informatiemanagement en publiek 

management. In de context van het publieke domein vraagt informatiemanagement om een 

andere organisatie dan in andere sectoren, gezien de privacy van burgers in acht moeten 

worden genomen. Dit zien we ook terug in de gezondheidszorg waar de patiënt recht heeft 

op bescherming van medische gegevens.  

 

Binnen de medische wereld richt huidig onderzoek zich voornamelijk op de technologische 

ontwikkeling van e-health. Echter is er behoefte aan onderzoek dat zich richt op de praktijk; 

ervaringen kunnen bijdragen aan een betere ontwikkeling en organisatie van e-health in 

ziekenhuizen.  

 

Veel studies bij gezondheidstechnologie richten zich op de adoptie – de aankoop en 

installatie van systemen- en hierbij blijven de reacties van eindgebruikers veelal uit beeld – 

hoe en waarom de geïnstalleerde systemen worden gebruikt (Holden & Karsh, 2010). Uit 

promotieonderzoek van Nijland (2011) blijkt dat de ‘menselijke maat’ vaak ontbreekt bij 

toepassingen van e-health; er zal bij de ontwikkeling van e-health meer rekening gehouden 

moet worden met de betrokkenen, zowel zorgverzekeraars, patiënten als zorgverleners. De 

focus zou minder op de technologie moeten liggen (Nijland, 2011).  

 

Er is sprake van een voortgaande revolutie van ICT en deze heeft zich verplaatst van het 

ondersteunen van managers en bedrijfsprocessen naar het verbeteren en transformeren 

van het werk van hoogopgeleide professionals zoals rechters en artsen. Hoewel er veel 

onderzoek is gedaan naar de factoren die de adoptie van nieuwe technologieën door 

management en organisaties beïnvloeden en naar de gebruikersacceptatie van nieuwe 

technologieën is er relatief gezien weinig bekend over wat individuele professionals 

motiveert om technologie te accepteren (Menon et al., 2000). Daarbij kunnen we stellen dat 

zorgprofessionals een bepaalde set van karakteristieken bezit dat maakt dat ze verschillen in 

hun gedrag van ICT-adoptatie in vergelijking met andere populaties (Chau & Hu, 2002). Er is 

tot op heden weinig aandacht gegeven aan het toetsen hoe en waarom zulke factoren 

verschillen (Varonen et al., 2008). In eerste instanties moesten de managers overtuigd 

worden, nu is het van belang dat de zorgprofessionals ook over de streep worden gehaald. 

 

Lieske Scholtus (2009) deed onderzoek naar de beleving van patiënten van het 

Reumaportaal binnen het UMC Utrecht. Hierbij stelde zij dat het voor vervolgonderzoek 

belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de mening van de zorgverlener over een 

toepassing als het digitale patiëntenportaal. Scholtus stelt daarbij dat zowel vanuit de 

praktijk in het UMC Utrecht als uit de literatuur er aanwijzingen zijn dat sommige 
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zorgverleners terughoudend zijn ten aanzien van de introductie van internet en portalen in 

de gezondheidszorg (Kassirer, 2000). Er is bijvoorbeeld de angst dat patiënten via het e-

consult spoedeisende vragen gaan stellen of dat de werkdruk door het patiëntenportaal, een 

toepassing van e-health, toe zal nemen. 

 

De resultaten van het onderzoek zullen ook in verband staan met deze grotere thema’s. De 

wijze waarop zorgprofessionals het ervaren om te werken met patiëntenportalen zegt iets 

over in welke mate er sprake is van zogenaamde ‘disciplinering’ van organisaties en 

professionals (Bovens & Zouridis, 2002), als gevolg van technologisering. En geeft ook inzicht 

in de wijze waarop zorgprofessionals te sturen zijn op efficiëntie en kwaliteit. We kunnen 

dus stellen dat het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag van belang is zowel voor 

de gezondheidszorg, als voor het publieke domein in bredere zin. 

1.9 Leeswijzer 

Na deze inleiding op het onderzoek wordt in hoofdstuk twee de context van het onderzoek 

geschetst; de Nederlandse gezondheidszorg. Hier zal voornamelijk aandacht worden 

geschonken aan de ontwikkelingen binnen de samenleving en de gezondheidszorg die leiden 

tot de invoering van digitale patiëntenportalen, en in bredere zin tot de ontwikkeling van e-

health.  

In een apart hoofdstuk wordt er een toelichting gegeven op de wijze waarop digitale 

patiëntenportalen worden toegepast in het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud. In 

hoofdstuk drie zullen het ‘patiëntenportaal’ uit Utrecht en de ‘digitale poli’uit Nijmegen aan 

de orde komen. 

In hoofdstuk vier wordt dieper ingegaan op de theoretische vooronderstellingen met 

betrekking tot acceptatie van digitale patiëntenportalen door professionals, dit hoofdstuk 

dient dan ook om inzicht te geven in de stand van de wetenschap. Er zal een eerste 

antwoord worden geformuleerd op de theoretische deelvragen en op basis hiervan zullen 

ook verwachtingen van het onderzoek uitgesproken worden. 

Vervolgens gaat hoofdstuk vijf in op de gehanteerde onderzoeksmethodologie en –

technieken. Op deze wijze wordt inzichtelijk op welke wijze de onderzoeksdata is verzameld 

en de analyse daarvan heeft plaatsgevonden. Het heeft als doel de validiteit van het 

onderzoek te bevestigen. 

In hoofdstuk zes vindt de bespreking van de bevindingen plaats uit het empirische deel van 

het onderzoek. Het theoretisch kader en de empirische deelvragen dienen hierbij als 

uitgangspunt. 

Hoofdstuk zeven koppelt het theoretische en empirische deel van het onderzoek en hieruit 

volgt de conclusie van het onderzoek. 

De discussie in hoofdstuk acht dient als reflectie op de onderzoeksresultaten. Ook zullen er 

aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek. 

Ten slotte zullen er in hoofdstuk negen portaalspecifieke aanbevelingen gedaan worden aan 

het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud. 
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Hoofdstuk 2. Context         
 

In het eerste hoofdstuk zijn de probleem- en vraagstelling van het onderzoek beschreven. De 

centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre en op welke wijze accepteren verpleegkundigen 

in het ziekenhuis digitale patiëntenportalen? 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de achtergronden waartegen de huidige 

ontwikkeling van e-health in bredere zin, en specifiek het digitale patiëntenportaal, zich 

afspeelt. Hiermee wordt de context geschetst die ten grondslag ligt aan de 

onderzoeksresultaten, beschreven in de latere hoofdstukken.  

 

Publieke en maatschappelijke organisaties zitten klem. Enerzijds is dit te wijten aan 

welbewuste politieke en bestuurlijke beslissingen, anderzijds is dit te toe te schrijven aan 

verschillende maatschappelijke invloeden en ontwikkelingen. Noordegraaf et al. (2011) 

beschrijven in het kader hiervan drie algemene ontwikkelingen in de samenleving die vorige 

eeuw in gang zijn getreden; globalisering, individualisering en technologisering. Hiermee 

ontstaat een beeld van sterke transities die gepaard gaat met grote gevolgen, niet alleen 

voor de politiek en verzorgingsstaten, maar ook voor verhoudingen, ordeningen en 

gedragingen binnen de maatschappij. Door de combinatie van deze ontwikkelingen, die 

elkaar in sommige gevallen ook versterken, is er sprake van een grote complexiteit waar 

zowel individuen als organisaties mee in aanraking komen.  

 

Eerst zal omschreven worden op welke wijze deze klem zich uit binnnen de Nederlandse 

gezondheidszorg. Vervolgens zal er dieper in worden gegaan op de drie verschillende 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ten slotte zal samengevat worden op welke wijze deze 

gevolgen hebben voor de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

 

 
 

Figuur 1: De ontwikkeling van e-health in context 
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2.1 De Nederlandse gezondheidszorg onder druk 

Ook de Nederlandse gezondheidszorg heeft met de genoemde klem te maken. Er is sprake 

van een veelheid van complexe eisen die gesteld worden; zowel aan de kwaliteit, efficiëntie 

en doelmatigheid van de zorg. De komende jaren zal het aantal ouderen in de samenleving 

enorm toe nemen. In 2025 is 40 procent van de Nederlandse bevolking - 3,7 miljoen 

inwoners - ouder dan 65 jaar (CBS, 2009). De oorzaak hiervan ligt in de verbeterde 

volksgezondheid, een grotere toegankelijkheid tot medisch onderwijs, de economische groei 

en ontwikkelingen in de medische wetenschap (Nijland, 2011). De groep van tachtigjarigen 

en ouder zal hierbij harder groeier dan de groep vijfenzestigplussers in het algemeen, 

waarvan de oorzaak ligt in het gegeven dat de generatie babyboomers in deze categorie 

terecht komt (RIVM, 2010). De vergrijzing gaat gepaard met een toename aan 

leeftijdsgerelateerde en chronische ziekten en dit zal aanleiding zijn voor een grotere, maar 

ook een complexere, zorgvraag. Tegelijkertijd bestaat en ontstaat er een groter tekort aan 

personeel in de gezondheidszorg. Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging 

(LEVV) stelt in dit licht dat de hoeveelheid werk de komende jaren harder groeit dan het 

aanbod van zorgprofessionals (LEVV, 2008). Berekeningen van het CPB, het CBS en het 

ministerie van VWS komen hiermee overeen.  

 

Tegelijkertijd bestaat er de vraag naar een hogere kwaliteit van zorg en is er een proces in 

werking gezet om van aanbod- naar vraaggestuurde zorg te gaan (RVZ, 2009). De invoering 

van de Zorgverzekeringswet, de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Marktordening 

Gezondheidszorg op 1 januari 2006 vormden hier het startpunt voor. Concurrentie binnen 

de zorg werd mogelijk door de zorgverzekeraars als ‘klanten’ aan te trekken. Het doel vanuit 

de Nederlandse overheid was om hiermee de zorg efficiënter, toegankelijker en beter te 

maken. Ziekenhuizen moeten enerzijds zorgvuldig met hun middelen omgaan. Op hetzelfde 

moment is het verlenen van goede zorg een must in het licht van het huidige zorgstelsel 

waarin ziekenhuizen meer dan ooit goede ‘marktposities’ moeten hebben en goed in 

kwaliteitslijstjes moeten scoren. 

 
Figuur 2: De Nederlandse gezondheidszorg onder druk 
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Bovenstaand figuur geeft de ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg 

schematisch weer. Deze ontwikkelingen geven aanleiding voor een zoektocht naar 

methoden waarop zorg aan de genoemde eisen blijft voldoen in de toekomst.  

In het licht van de technologisering van de samenleving kan technologie (hierbij) gezien 

worden als één van de mogelijkheden om de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor 

gesteld wordt aan te gaan.  

 

2.2 Technologisering en informatisering van de samenleving 

Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) hebben virtualisering van delen 

van het leven van burgers en organisaties mogelijk gemaakt. Zij kunnen fungeren als een 

vorm van massamedia en methode om onderling informatie uit te wisselen, onafhankelijk 

van tijd en plaats. Vanuit bestuurlijke termen kunnen we dergelijke samenlevingen, waar het 

belang van kennis in toenemende mate groot is, bestempelen tot informatie- of 

kennissamenlevingen (Bovens, 2003; WRR, 2002). In sociale zin is kennis, omgevormd vanuit 

informatie, sturend voor sociaal gedrag en sociale relaties, daarnaast heeft zij ook een 

economische waarde. In culturele zin zijn kennis en informatie factoren die de mindset van 

burgers in en de culturele gedaante van de symbolische samenleving creëren (Noordegraaf, 

2008). De Mul (2004) stelt dan ook dat we in een ‘digitale beeldcultuur’ leven. 

 

Om de blijvende groei van computer- en internetgebruik tastbaarder te maken wordt in 

onderstaande tabel een overzicht gegeven van de toegang tot een computer en het internet 

in Nederland in 2005 en 2010. Hieruit is te concluderen dat in de afgelopen vijf jaar opnieuw 

een fikse stijging heeft plaats gevonden in de toegankelijkheid tot computers en internet; de 

gebruikersgroep is nagenoeg verzadigd. 

 

 Computer  Internet  

 2005 2010 2005 2010 

Leeftijdsklasse     

12 -25 jaar 97 99 94 99 

25 - 45 jaar 93 99 89 99 

45 - 65 jaar 86 94 81 94 

65 - 75 jaar 50 70 41 68 

Figuur 3: Toegang tot computer en internet (zelf of in huishouden), % van alle personen  

(Bron: CBS Stat, 2010) 

 

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd 

van 12 tot 75 jaar (CBS, 2010). De groep mensen die zelf of in het huishouden geen toegang 

heeft tot het internet wordt voornamelijk gekenmerkt door 65-plussers, niet werkzame 

mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen uit de laagste 

inkomensgroepen. In vergelijking met andere landen staat Nederland op de tweede plek na 

IJsland op de lijst van landen met het hoogste percentage huishoudens dat toegang heeft tot 

een computer (Eurostat, 2010). 

 

Informatie is breed toegankelijk; we spreken ook wel over de vermaatschappelijking of 

democratisering van kennis (WRR, 2002). Gevolg is dat kennismonopolies van artsen en 

universiteiten zijn doorbroken. Noordegraaf stelt aanvullend dat kennis geambiguïseerd is; 

de betekenis van informatie is omstreden geraakt en eenieder ziet zijn eigen ‘waarheid’ (vgl. 

Bowker en Star, 1999; Van Dongen et al., 1996; Noordegraaf et al., 2011). 
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Dit heeft een grote impact op de wijze van besturen en organiseren en in bredere zin dus 

ook op publiek management. Binnen sturingsprocessen speelt informatie namelijk een 

centrale rol (Meijer, 2011). Het klassieke werk van Beniger (1986) en Yates (1989) toont ons 

de centrale relatie tussen informatie, technologie en sturing. James Beniger (1986) plaatst 

informatietechnologie in een historische lijn van beheersing van het menselijk gedrag en 

onderscheidt daarbij verschillende niveaus. Zijn centrale opvatting is dat de mensheid steeds 

complexere beheersingsinstrumenten heeft ontwikkeld om met de groeiende complexiteit 

van menselijke verbanden om te gaan. Op het eerste niveau spreken we over DNA; tot 100 

miljoen jaar geleden beheerste de moleculaire programmering het gedrag van de 

organismen. Hieropvolgend was cultuur bepalend voor het gedrag van de mens. 

Bureaucratie wordt gezien als het derde beheersingsniveau; grootschalige organisaties 

werden ingezet om het gedrag van de mens te beheersen. In deze lijn wordt technologie 

gezien als laatste toevoeging aan het arsenaal van beheersingsinstrumenten. Zuurmond 

(1994) stelt dat de bureaucratie wordt vervangen door een ‘infocratie’, maar stelt hierbij ook 

de vraag of de bureaucratie met haar formulieren voorschriften wel verdwijnen. 

 

Enerzijds heeft de toepassing van technologie in de publieke sector een aantal concrete 

uitingsvormen; het maakt beleid en organisaties transparanter, er vindt ontgrenzing plaats, 

coördinatie binnen de organisatie wordt horizontaler, voor het management betekent dit 

vaak nieuwe organisatievormen en de mogelijkheid voor kleine organisaties om snel te 

kunnen samen werken in netwerken (Agranoff, 2007). De andere kant van technologisering 

uit zich in prestatiedruk voortkomende uit meer transparantie, het schept nieuwe kansen 

voor een surveillance society (Orwell, 1984). Daarnaast kan het traditionele en 

bureaucratische werkwijzen in de hand werken, kan het disciplinering van organisaties en 

professionals als gevolg hebben (Bovens & Zouridis, 2002) en wantrouwen veroorzaken in 

organisatierelaties (Baba, 1999). 

 

2.3 Globalisering 

Globalisering wordt wel samengevat als de mobiliteit van kapitaal, informatie en mensen 

(Sassen, 1999). Mensen, organisaties, maar ook problemen, worden niet meer beperkt door 

territoriale grenzen en op deze wijze ontstaat er ook wel ‘nabijheid op afstand’ (Rosenau, 

1995). Globalisering uit zich in het bestaan van internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties. Maar ook burgers die op een plaats wonen en werken zijn via internet 

verbonden geraakt met de hele wereld. Technologisering hangt dus nauw samen met deze 

ontwikkeling en brengt dit proces ook in een versnellingsfase. Castells (1996) spreekt in deze 

zin ook wel over een’space of flows’en ‘space of places’. 

 

2.4 De geïndividualiseerde burger 

Individuele burgers en groepen gedragen zich anders dan enkele decennia geleden. De 

moderne burger kan ook wel als ‘eigenwijs’ worden bestempeld (Noordegraaf, 2008). 

Enerzijds is ligt de oorzaak hiervan in de beschreven technologisering en de toegenomen 

kennis van burgers. Anderzijds is dit het gevolg van de individualisering. Bij individualisering 

gaat het om het verminderd sturend vermogen van de directe sociale omgeving op het 

individu (Noordegraaf et al. 2011). Door de toegenomen welvaart na de Tweede 

Wereldoorlog en de beschikbaarheid van omvangrijke collectieve voorzieningen werd het 

mogelijk om minder van de directe omgeving afhankelijk te zijn. Individuele burgers 

maakten zich los van traditionele klasse- en religieuze bindingen en de verzuiling werd ter 

discussie gesteld (Bovens, 2007). 

 

Als gevolg van de individualisering en de ontzuiling is een onderhandelingshuishouding 

ontstaan, waarin burgers autonoom handelen (De Swaan, 1982). Burgers willen zelf 
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beslissen wat er met hun leven gebeurt. Dit wordt zichtbaar in de vergrote mondigheid en 

assertiviteit van burgers en de professional kwam onder vuur te liggen. In het kader hiervan 

spreekt Evelien Tonkens (2003) in haar gelijknamige boek ook wel over ‘Mondige burgers, 

getemde professionals’.  

 

2.5 Gevolgen voor de gezondheidszorg 

Technologisering zorgt er enerzijds voor dat er medisch meer mogelijkheden zijn waardoor 

meer ziektebeelden behandelbaar worden en de gezonde levensduur van patiënt verlengd 

wordt. Anderzijds kan gezondheidstechnologie ook voor een besparing van zorgkosten 

betekenen, omdat duurdere behandeltechnieken achterwege gelaten kunnen worden. In 

alle studies komt men over het algemeen op uit dat de ontwikkeling van technologie de 

totale kosten van de gezondheidszorg verhoogt. 

 

Het internet, maar ook de globalisering, zorgt ervoor dat de Nederlandse gezondheidszorg 

niet meer beperkt wordt door haar nationale grenzen. Mensen kunnen producten, zoals 

medicijnen, zonder veel moeite over de grens kopen, en ze kunnen zich buiten de eigen 

landsgrenzen tegen bijvoorbeeld zorgkosten verzekeren (RVZ, 2002). 

 

De globalisering heeft, met het toegenomen internationale verkeer, als gevolg dat 

infectieziekten niet meer beperkt blijven tot bepaalde regio’s. Als in China de vogelgriep 

heerst, maken mensen zich in Nederland of in Brazilië zorgen. Verder is medische kennis 

wereldwijd toegankelijk, neemt migratie van medisch personeel toe, stijgt de 

patiëntenmobiliteit en vindt er grote verspreiding plaats van gezondheidstechnologie 

(AIGHD, 2011). 

 

De individualisering schept ruimte voor een grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers 

in de gezondheidszorg. Het kan hierbij gaan om een inhoudelijke of een financiële 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de eigen gezondheid. De inhoudelijke 

verantwoordelijkheid heeft betrekking op de leefstijl en therapietrouw. De zorg kan hier op 

in haken door zelfmanagement te stimuleren. De financiële verantwoordelijkheid is niet 

volledig afgeschoven op het individu. Maar het verzekeringsstelsel met ‘eigen risico’s’ en 

‘wettelijke eigen bijdrages’ laat wel ruimte voor een grotere financiële verantwoordelijkheid. 

 

De relatie tussen de medische behandelaar en de patiënt staat ook onder invloed van de 

beschreven ontwikkelingen; het machtsevenwicht tussen de medische behandelaars en de 

patiënt is gewijzigd. De vermaatschappelijking van kennis heeft er toe geleid dat de arts zijn 

kennismonopolie is verloren. Dit geldt in bepaalde mate ook voor de verpleegkundige. 

Patiënten gaan vaak goed geïnformeerd naar een medisch consult of nemen zelfs informatie 

mee van internet. Bijna één derde van de internetgebruikers raadpleegt altijd of vaak 

internet, voordat men zijn huisarts bezoekt en een kwart raadpleegt internet na bij de 

huisarts te zijn geweest (RVZ, 2010). Tevens heeft het toegenomen opleidingsniveau ertoe 

geleid dat mensen veeleisend zijn geworden en beslissingen niet meteen voor waar 

aannemen (Brink-Muinen, 2004:35). Niet alleen de toegenomen kennis, maar ook een 

cultuurverandering heeft ertoe geleid dat de relatie in het medisch consult meer egalitair is 

geworden. Brink-Muinen (2004) beschrijven dat in de westerse wereld een algemene 

verschuiving plaatsvindt van autoritaire naar meer egalitaire relaties: een beweging van 

paternalisme naar antipaternalisme. 

 

De patiënt is dus mondiger en kritischer geworden en eist kwalitatief hoogwaardige zorg 

(Stapel & Keukens, 2009). De eisen die gesteld worden, zijn vaak moeilijk met elkaar 

verenigbaar, omdat de eisen een ambivalent karakter hebben. Aan de ene kant wil men 
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meer invloed op het zorgproces en persoonlijke aandacht. Aan de andere kant wil men snel 

geholpen worden en wordt om transparantie en controle gevraagd (Noordegraaf, 2004: 57).  

 

De individualisering en de bijbehorende assertiviteit en mondigheid van patiënten uit zich 

ook in juridische termen. De rechten van patiënten zijn wettelijk vastgelegd  en terug te 

vinden in de WGBO, de wet BIG, de KZi, de WKCZ en de WMCZ. Hiermee is de keuzevrijheid 

en emancipatie van de patiënt vertaald naar juridische context.  

 

De Raad voor Gezondheidszorg (2010) erkent de technologisering van de gezondheidszorg. 

Zij benoemt de maatschappelijke ontwikkeling die burgers dichter bij elkaar brengt op het 

gebied van gezondheid en zorg door het gebruik van sociale media ook wel tot ‘Gezondheid 

2.0’. Waar ‘Gezondheid 1.0’ zich kenmerkte door eenrichtingsverkeer van 

informatieleverancier naar internetgebruiker gaat het bij ‘Gezondheid 2.0’ om participatie 

tussen patiënten onderling, tussen professionals onderling en tussen patiënten en 

professionals.  

2.6 Conclusie  

In dit hoofdstuk is de druk op de Nederlandse gezondheidszorg omschreven in haar 

maatschappelijke context. Hierbij lag de nadruk lag op drie maatschappelijke transities die 

voor een groot deel ten grondslag liggen aan de complexiteit binnen de sector. Deze context 

dient als decor waartegen de ontwikkeling van digitale patiëntenportalen, en in bredere zin 

e-health, zich afspeelt. In het volgende hoofdstuk zal de organisatiespecifieke context 

geschetst worden. Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop digitale patiëntenportalen 

worden toegepast binnen het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud in Nijmegen. 
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Hoofdstuk 3. Het digitale patiëntenportaal in Utrecht en Nijmegen  

 

E-health is een zeer breed begrip en omvat verschillende toepassingen. Binnen dit 

onderzoek zal er gekeken worden naar één specifieke toepassing van e-health; digitale 

patiëntenportalen. In dit hoofdstuk zal een toelichting worden gegeven op de digitale 

patiëntenportalen zoals deze in het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud toegepast 

worden. Voorafgaand zal een beknopte omschrijving worden gegeven van beide 

ziekenhuizen en van het digitale patiëntenportaal in het algemeen. 

3.1 Het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud 

Het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud zijn twee van de acht academische ziekenhuizen 

die Nederland kent en zijn vergelijkbaar qua grootte. Het UMC Utrecht heeft bijna 1.100 

medewerkers in dienst en het UMC st. Radboud rond de 1.000 medewerkers. Beide hebben 

zo’n 1.000 bedden tot beschikking. Het UMC Utrecht is in 1999 onstaan uit een fusie tussen 

het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en de 

Medische faculteit van de Universiteit Utrecht (MFU). UMC St. Radboud Nijmegen bestaat 

als ziekenhuis sinds 1956. In de Algemeen Dagblad Ziekenhuis top 100 (2010) staat het UMC 

Utrecht op plaats 82 en het UMC St. Radboud op plaats 71. 

 

In het UMC Utrecht is in 2006 met het ‘Eczeemportaal’ het eerste portaal ingevoerd op de 

afdeling Dermatologie en Allergologie. In het UMC St. Radboud is de ‘Digitale IVF-poli’ als het 

eerste portaal ingevoerd in 2003, dit was tegelijkertijd ook de eerste in Nederland. Op het 

moment van dit onderzoek werken beide academische ziekenhuizen met elf digitale 

patiëntenportalen. Ook hebben beide het doel om op termijn portalen breder in te gaan 

voeren binnen het ziekenhuis. Onderzoek naar de acceptatie van digitale patiëntenportalen 

is dus zowel interessant voor het UMC Utrecht als voor het UMC St. Radboud. 

3.2 Het digitale patiëntenportaal 

Een digitaal patiëntenportaal is te omschrijven als een digitale omgeving waarbinnen 

patiënten en zorgverleners medische informatie kunnen inzien en uitwisselen. Doel hiervan 

is hoofdzakelijk om zorg te verbeteren en toegankelijker te maken, zelfmanagement te 

ondersteunen en kosten te verlagen door een efficiëntere werkwijze. 

 

Een digitaal patiëntenportaal is enkel te bezoeken middels een persoonlijke inlogcode die 

een patiënt van het ziekenhuis ontvangt. Hierdoor zijn de behandelgegevens afgeschermd 

voor andere bezoekers van de website en enkel inzichtelijk voor de patiënt zelf. Via een 

website, veelal van het ziekenhuis, kan een patiënt inloggen en daarmee op zijn of haar 

persoonlijke pagina komen. Vanuit deze persoonlijke pagina zijn er verschillende opties, 

deze verschillen per portaal. Mogelijke functies zijn: 

 

1. Inzicht in het eigen dossier. De patiënt kan via het portaal zijn eigen medische 

dossier inkijken. Deze informatie is met een vertraging terug te vinden in het 

portaal. Op deze wijze heeft de arts of verpleegkundige de mogelijkheid om de 

patiënt eerst zelf in te lichten. Bij sommige portalen is dit het volledige eigen 

dossier, bij andere portalen zijn is het medisch dossier deels inzichtelijk en kan men 

bijvoorbeeld alleen labwaarden terugvinden. Dit hangt af van de keuzes die gemaakt 

zijn bij de ontwikkeling van een portaal. 

1. E-consulting. Nijland (2011) definieerde e-consulting als volgt: ’het proces van 

zorgverlening, van zelfhulp tot en met het benaderen van de zorgverlener via e-mail 

in een beveiligde internetomgeving’. Met andere woorden is het mogelijk voor de 
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patiënt en de zorgprofessional om op een veilige manier onderling berichten te 

versturen. Patiënten kunnen op laagdrempelige wijze niet-spoedeisende vragen 

stellen of vragen die zij tijdens het consult waren vergeten. 

2. Een forum. Alle patiënten die binnen een specifiek portaal toegang hebben kunnen 

berichten achterlaten en op elkaar reageren op een speciale pagina binnen het 

portaal. Een forum biedt de mogelijkheid voor patiënten om onderling ervaring en 

kennis uit te wisselen. De beheerder van het portaal, veelal een zorgprofessional uit 

het ziekenhuis, kan fungeren als ‘moderator’ en dus ingrijpen bij foutieve informatie. 

3. Een chatfunctie. Middels een chatfunctie kunnen zowel patiënten als zorgverleners 

tegelijkertijd met elkaar in gesprek gaan binnen de digitale omgeving. Voorwaarde is 

dus wel dat er voldoende patiënten binnen een portaal aanwezig zijn of dat er een 

bijvoorbeeld een ‘digitaal spreekuur’ wordt afgesproken. 

4. Zelfmonitoring. Deze functie kan zich uiten in het bijhouden van een ziektedagboek 

of het invullen van vragenlijsten. Het doel hiervan is om zelfmanagement van de 

patiënt te bevorderen. Door middel van een dagboek kunnen klachten en gebruikte 

medicijnenen het effect ervan bijgehouden worden door de patiënt. In sommige 

gevallen is hier een functie aan gekoppeld die de zorgprofessional bij bepaalde 

afwijkende waarden een melding geeft. De vragenlijsten kunnen als indicator dienen 

om bepaalde klachten onder te brengen. Zowel het dagboek als de vragenlijsten 

kunnen in het medische dossier terecht komen en zijn daardoor inzichtelijk voor de 

zorgprofessional(s). 

5. Informatiepagina’s. Binnen het portaal is het veelal mogelijk een pagina in te richten 

om informatie gerelateerd aan de ziekte of de behandeling bij elkaar te zetten. Dit 

kan informatie vanuit het ziekenhuis zijn, zoals gedigitaliseerde folders, maar ook 

door de zorgprofessional geselecteerde informatie van andere websites. 

3.3 Het patiëntenportaal in Utrecht 

Het eerste patiëntenportaal in het UMC Utrecht was het Eczeemportaal. Dit portaal heeft 

met haar functies als uitgangspunt gediend voor de andere patiëntenportalen. Uiteindelijk is 

er binnen MyUMC, een overkoepelend informatiesysteem binnen het UMC Utrecht,  een 

vast format ontwikkeld met modules. Dit maakt het mogelijk om per afdeling keuzes te 

maken welke modules, en daarmee functies, worden meegenomen bij de inrichting van het 

patiëntenportaal. Patiëntenportalen zoals die nu bestaan binnen het UMC Utrecht zijn 

gebonden aan specifieke patiëntengroepen. Een patiënt met zowel eczeem als reuma heeft 

dus toegang tot twee verschillende portalen. 

 

In juni 2011 zal het UMC Utrecht overgaan naar een nieuw informatiesysteem genaamd 

‘Ezis’. Dit houdt in dat alle informatiestromen geïntegreerd zullen worden, zowel het EPD 

binnen het UMC Utrecht als de verschillende patiëntenportalen. Voor het UMC Utrecht 

betekent het nieuwe systeem dat patiëntenportalen ziekenhuisbreed technisch mogelijk 

zullen zijn. 

 

Hieronder zijn enkele afbeeldingen te vinden van het patiëntenportaal. Meer afbeeldingen 

zijn terug te vinden in bijlage 6. 
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Figuur 4: Persoonlijke welkomstpagina met een overzicht van de binnengekomen berichten en de 

gemaakte afspraken in het ziekenhuis. 

 

In principe beschikken alle patiëntenportalen over de volgende mogelijkheden: 

 

2. Inzicht in het eigen dossier. Dit is echter niet het volledige medische dossier van de 

patiënt, veelal gaat het om labuitslagen, overzicht van de gemaakte afspraken, een 

medicatieoverzicht en verslagen die de verpleegkundige of arts inzichtelijk maakt 

voor de patiënt. 

3. E-consulting. Alle portalen bezitten deze functie. 

4. Zelfmonitoring. In de portalen is het bijhouden van een dagboek mogelijk. Per 

ziektebeeld zijn er ook verschillende vragenlijsten opgenomen. Voorbeelden hiervan 

zijn: de pijnvragenlijst, de vermoeidheidsvragenlijst, de vragenlijst ‘dagelijks 

functioneren’ en de Child Health Assessment (Chaq). Daarnaast is het ook mogelijk 

om vragenlijsten voor wetenschappelijk onderzoek in het portaal te zetten. 

 

In dit onderzoek zijn binnen het UMC Utrecht de volgende portalen meegenomen:  

- Het CF-portaal voor volwassenen, bestaat sinds 2010 

- Het CF-portaal voor kinderen, bestaat sinds 2010 



 24 

- Het Eczeemportaal, bestaat sinds 2006 

- Het Reumaportaal, bestaat sinds 2009 

- Het HIV-portaal, bestaat sinds 2010 

 

Figuur 5: E-consult-pagina waar de patiënt berichten kan versturen naar de behandelaar 

3.4 De digitale polikliniek in Nijmegen 

De Digitale Polikliniek in Nijmegen wijkt af van het patiëntenportaal in Utrecht. Zowel qua 

uitstraling als qua inhoud. Echter zijn er ook overeenkomsten tussen beiden. 

Aan de Digitale polikliniek in Nijmegen zitten twee authenticatie-codes om toegang te 

krijgen. Enerzijds is dit de DigiD-code, die ook gebruikt wordt voor overheidsinstanties zoals 

de Belastingdienst. Daarnaast ontvangt de patiënt een persoonlijke inlogcode van het 

ziekenhuis. 

 

De Digitale polikliniek verschaft toegang tot de patiëntengroepen waarvoor de patiënt is 

aangemeld. Vanuit de persoonlijke welkomstpagina kan de patiënt hier naar toe navigeren. 

Tussen de verschillende patiëntengroepen zitten verschillen in de wijze waarop de digitale 

omgeving is ingericht. Hierbij is het mogelijk als beheerder van het portaal zelf nieuwe ‘tabs’ 

aan te maken. 
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Hieronder zijn enkele afbeeldingen te vinden van het patiëntenportaal. Meer afbeeldingen 

zijn terug te vinden in bijlage 7. 

 

 
Figuur 6: Welkomstpagina Digitale ALS-poli 

 

In principe beschikken alle patiëntenportalen over de volgende mogelijkheden: 

 

1. Inzicht in het eigen dossier. De patiënt kan in het eigen medisch dossier alle 

informatie terugvinden die de arts en verpleegkundige hebben opgeslagen zoals 

onderzoeksuitslagen, labuitslagen, foto’s en gemaakte afspraken. Het medisch 

dossier in het portaal is gekoppeld aan het EPD in het ziekenhuis waardoor alles 

inzichtelijk is. 

2. E-consulting. Deze functie is voor alle portalen mogelijk. Echter zijn er portalen die 

er voor kiezen deze functie uit te schakelen. 

3. Een forum.  

4. Een chatfunctie. Berichten blijven hier twee uur op staan om terug te kijken. 

5. Zelfmonitoring.  

6. Informatiepagina’s. Verschillende afdelingen binnen het UMC St. Radboud hebben 

informatiefolders gedigitaliseerd en in het portaal geplaatst. 

 

In het UMC St. Radboud zijn de volgende digitale poliklinieken meegenomen: 

- Digitale poli voor ALS, bestaat sinds 2010 

- Digitale poli voor Dermatologie, bestaat sinds 2010 

- Digtitale poli voor Hartfalen, bestaat sinds 2010 

- Digitale poli voor Orthopedie, bestaat sinds 2010 
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Figuur 7: Chatmogelijkheid binnen de Digitale ALS-poli 

 

Duidelijk is nu op welke wijze het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud in Nijmegen digitale 

patiëntenportalen toepassen. Het grootste verschil tussen beide organsiatie zit hem in de 

mate waarin het Digitale patiëntenportaal geïntrigeerd is met andere informatiesystemen. 

In het UMC Utrecht was dit tot op heden niet het geval en zal dit vanaf juni 2011 wel zo zijn. 

In het UMC St. Radboud zij de digitale patiëntenportalen onderling wel integreerbaar, maar 

nog niet met het algemene informatiesysteem. 

 

Hoofdstuk vier zal nader ingaan op welke wijze het digitale patiëntenportaal wordt geduid in 

de theorie. Ook de andere centrale concepten zullen theoretisch benaderd worden. 
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Hoofdstuk 4. Theoretisch kader       
 

De context van het onderzoek is nu geschetst, zowel op maatschappelijk niveau als op 

organisatieniveau. In dit hoofdstuk zal naar aanleiding van de centrale thema’s en begrippen 

aandacht worden geschonken aan de theoretische benadering daarvan. Hierbij zal de 

centrale vraagstelling sturend zijn:  

 

In hoeverre en op welke wijze accepteren verpleegkundigen in het ziekenhuis digitale 

patiëntenportalen? 

 

Ten eerste zal er ingegaan worden op de verpleegkundige als professional en de rol van de 

verpleegkundige binnen de zorgverlening. Vervolgens wordt beschreven hoe digitale 

patiëntenportalen gedefinieerd en getypeerd kunnen worden in de literatuur. Daarna zullen 

de bestaande theorieën en modellen over acceptatie van technologie en innovatie door 

professionals besproken worden. Hierbij komen het Technology Acceptance Model (TAM) en 

de Innovation Diffussion Theory (IDT) aan de orde. Hieruit zal blijken dat er nog geen 

specifieke theorie is die zich richt op de acceptatie van digitale patiëntenportalen door 

verpleegkundigen. 

 

In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt er een antwoord geformuleerd op de 

theoretische deelvragen. Voor de helderheid zullen de theoretische deelvragen hier 

nogmaals genoemd worden: 

 

1. Welke rol heeft de verpleegkundige als professional binnen de zorg? 

2. Hoe kunnen digitale patiëntenportalen getypeerd worden in de literatuur?  

3. Welke processen en factoren spelen volgens de literatuur een rol bij de acceptatie 

van digitale patiëntenportalen door verpleegkundigen als professionals? 

 

Ten slotte zullen er verwachtingen worden geformuleerd met betrekking tot het empirische 

deel van het onderzoek. 

4. 1. Professie, professional en professionalisering 

De begrippen professie, professional en professionalisering zijn drie termen die veel 

overeenkomsten hebben, maar ook van elkaar verschillen. Ze worden zowel naast elkaar als 

door elkaar gebruikt. Freidson (1994) is van mening dat dit verwarring opwekt. De 

overeenkomst in de begrippen zit hem in dat het gaat om een bepaald type ‘werk’. Dit type 

werk is op een bepaalde manier georganiseerd en wordt op een bepaalde manier 

gecontroleerd. Om helder te krijgen hoe de concepten gezien en gebruikt worden zal dat 

hier kort inzichtelijk gemaakt worden. Er zal eerst gekeken worden naar het begrip 

‘professie’. De termen ‘professional’ en ‘professionalisering’ zijn hier van afgeleid.  

4. 1.1. Professie 

In de literatuur bestaan verschillende definities van professies en professionalisering. Zo legt 

Seippel (2002) de nadruk op de kenniskloof tussen iemand die door anderen wordt erkend 

als een ‘expert’ en de ‘leek’ die vertrouwt op de kennis en vaardigheden van deze experts. 

Hij gebruikt de volgende definitie voor het begrip professie: ‘We have a profession where a 

specific, enduring, formal education is taken by people oriented toward achieving specific 

occupations which according to social norms may not be fulfilled by people without this 

specific education’. Arts et al. (2001) sluiten zich hierbij aan door te stellen dat het gaat om 

werkzaamheden die gebaseerd zijn op ‘het geheel van systematische kennis’. Echter 
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benadrukken zij dat een professie zich bezig houdt met een ‘dienst aan de mensheid’. Onder 

de traditionele professies rekenen Arts  et al. dan ook de professies die het welzijn van 

cliënten direct raken. 

4. 1.2. Wie zijn eigenlijk professionals? 

De klassieke benadering van professionaliteit beschrijft een professional als een 

beroepsbeoefenaar die behoort tot een professie (Noordegraaf, 2008:185). Een professional 

wordt in deze zin gezien als een specialist die op grond van een specifieke expertise er in is 

geslaagd toegang tot een afgebakende set van taken in meer of mindere mate te 

monopoliseren (Abbott, 1988: 70-71). In de loop der jaren kwamen er steeds meer  

professionals bij, naast klassieke professionals zoals artsen en juristen. Wilensky (1964) 

vraagt zich in het kader daarvan af of er sprake is van een ‘Professionalization of everyone?’. 

Met deze ontwikkeling hangt samen dat de term ‘professional’ meer hybride werd. Deze 

definitieverschuiving – van een klassieke benadering naar een postmoderne betekenis van 

de ‘publieke professional’- zal hier beschreven worden. 

4. 1.2.1.  De klassieke benadering 

Harold Wilensky (1964) was één van de eersten die invulling gaf aan de termen 

‘professional’ en ‘professionalisme’. Dit gebeurde in het licht van de opkomende 

dienstverleningscultuur, waarin kennis een belangrijk goed werd. Twee aspecten typeren de 

‘klassieke’ professional; enerzijds expertise en anderzijds moreel besef dat zich vertaalt in de 

drijfveer van de professional om het ‘goede’ te doen (Wilensky, 1964). Expertise was 

opgedaan door langdurige en gespecialiseerde training; normen werden ontwikkeld binnen 

de eigen beroepsgroep en hieraan diende de professional zich te houden om het 

professionele karakter te waarborgen. Professionalisme wordt in dit licht gezien als ‘applying 

general, schientific knowledge to specific cases in rigorous and therefore routinized or 

institutional ways’, waarbij de inhoud van het beroep wordt ingevuld door middel van de 

genoemde scholing de controle wordt geregeld door middel van de eigen professionele 

associaties (Noordegraaf, 2007: 765-766). Doordat de professional degene is met de 

bevoegdheden en exclusieve deskundigheid moet deze bezitten over het 

‘fingerspitzengefuhl’ om het ‘goede’ te bereiken (Gastelaars, 2006). Binnen deze definitie 

van Wilensky (1964) worden alleen de established professions gerekend; artsen, juristen, 

professors en ingenieurs. Alle andere beroepen werden gezien als occupations. 

4. 1.2.2. Een postmoderne betekenis 

Naast de klassieke benadering van het begrip professional ontstond er in de loop der jaren 

een postmoderne invulling van het begrip. Een aantal ontwikkelingen liggen ten grondslag 

aan het opbreken van de klassieke professionaliteit. Sinds de jaren ‘60 is de roep om 

accountability toegenomen; de verantwoordingseisen van professionals tegenover externe 

partijen zijn sterk aangescherpt om meer inzicht te krijgen in de prestaties van professionals 

(WRR, 2004: 134). In de jaren ‘60-‘70 werd de professionele deskundigheid ter discussie 

gesteld en kwam ‘de professional’ sterk onder vuur te liggen (Trommel, 2006). De expertise 

van de professional wordt steeds meer in twijfel getrokken in het kader van de 

vermaatschappelijking van kennis (Noordegraaf, 2008). Andere oorzaken zijn te vinden in de 

opkomst van de ‘geïndividualiseerde burger’ - wat zich uit in assertiviteit en mondigheid-  en 

de vele reorganisaties in het publieke domein. Ook steeds meer andere beroepsgroepen dan 

de ‘klassieke professionals’ zijn zich de afgelopen jaren gaan organiseren in 

beroepsassociaties.  

 

Door de invoering van de verschillende monitoring- en evaluatiesystemen om meer 

managerial grip te krijgen op professionals is de autonomie van de professional mogelijk 
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ingeperkt. Tegelijkertijd is de handelingsruimte op de werkvloer niet aangetast. Een 

professional moet nog steeds zelfstandig inschatten in hoeverre regels en protocollen 

toegepast moeten worden in iedere specifieke situatie. Van der Veen (2010) stelt in dit 

kader dat er meer behoefte is aan ‘reflexieve professionals’ gebaseerd op Schön (1983). 

Professionals kunnen niet meer in isolatie werken maar moeten reflexief om kunnen gaan 

met de independenties en contingenties die de omgeving op hen uitoefent. De focus komt 

dus minder te liggen op de scholing en de beroepsnormen, maar meer op het kunnen 

omgaan met complexiteit en het toekennen van waarde en legitimiteit aan het werk. Het 

begrip ‘professional’ moet niet weg gedaan worden, maar krijgt een andere – meer hybride- 

invulling.  

 

Lipsky (1980) heeft met zijn werk ‘Street-level Bureaucracy’ de basis voor deze benadering 

gelegd. Lipsky spreekt over de ‘discretionaire ruimte’ van de ‘street-level bureaucrat’. Hierbij 

ziet hij professionals als ‘policy makers’. Zij bezitten een bepaalde discretie en autonomie op 

het moment dat ze contact hebben met cliënten. Het begrip discretionaire ruimte staat 

centraal in het moderne perspectief op professionalisme. Professionals moeten reageren op 

situaties waarin menselijke emoties en interacties een belangrijke rol spelen. Lipsky stelde al 

dat de vereiste sensitiviteit van een professional om hiermee om te kunnen gaan, is 

onmogelijk te vereenvoudigen tot programmatische richtlijnen en protocollen. Om goed om 

te kunnen gaan met dergelijke situaties is discretionaire ruimte dus een vereiste, aldus 

Lipsky (1980).  

 

In het huidige onderzoek wordt er met de term ‘publieke professional’ een 

beroepsbeoefenaar in de publieke of maatschappelijke dienstverlening bedoeld. Zij 

onderscheiden zich nadrukkelijk van de zogenaamde ‘klassieke professionals’ zoals medisch 

specialisten. Het gaat om een ander soort professional werkzaam in de publieke sector, met 

andere kenmerken. Hoewel deze groep publieke professionals totaal verschillende 

specialisaties uitoefenen, zoals (thuis)zorg, politie, reclassering, onderwijs en welzijn, 

hebben deze ze een aantal eigenschappen gemeen (uit Noordegraaf 2009: 116, gebaseerd 

op Schön, 1983; Freidson, 2001; WRR, 2004): 

 

1. Ze werken met en voor individuele burgers (zoals cliënten, patiënten of leerlingen), 

maar dienen daarmee tegelijkertijd maatschappelijke waarden zoals het bevorderen 

van gezondheid, welzijn, kennisontwikkeling of veiligheid. 

2. Ze behandelen individuele burgers als specifieke gevallen. Hierbij varen zij op een 

combinatie van expliciete algemene kennis die transparant te maken is en 

geïnternaliseerde ervaringskennis: ‘tacit knowledge’. Om een ‘betere publieke 

professional’ te worden is het niet alleen nodig om kennis te vergroten, maar ook 

om de ervaring onder woorden te kunnen brengen en kritisch te kunnen 

beschouwen. In dit verband wordt ook wel gesproken van ‘reflexive 

practitioners’ (Schön, 1983). Dit is het inhoudelijke aspect van professionaliteit. 

3. Ze hebben in meerdere of mindere mate een vak geleerd, en behoren tot meer of 

minder geformaliseerde beroepsgroepen die hun belang beïnvloeden en reguleren, 

maar ze werken in of voor publieke en maatschappelijke organisaties. Dit is het 

institutionele aspect van professionaliteit. 

 

‘Street-level bureaucrats’ of publieke professionals handelen dus op basis van algemene 

wetten en regels. Maar omdat deze nooit zodanig specifiek geformuleerd kunnen worden 

dat ze op alle mogelijke situaties van toepassing zijn, wordt van de publieke professionals 
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verwacht dat ze maatwerk leveren op basis van hun expliciete algemene kennis zoals 

opgedaan in opleiding en door middel van ervaring (‘tacit knowledge’) ontwikkelt in relatie 

tot en vastgelegd door hun beroepsgroep. Dat wordt hun handelingsruimte genoemd. Deze 

handelingsruimte is echter altijd gerelateerd aan enerzijds de wetten die maatschappelijk 

waarden uitdrukken (overheid) en anderzijds de regels (organisaties). 

4. 1.3. Professionalisering 

Waar vroeger gesproken werd over een selecte groep hoogopgeleide specialisten, lijkt 

tegenwoordig bijna iedereen een professional te (willen) zijn. Niet alleen de ‘klassieke’ 

professies verenigen zich nog in eigen beroepsassociaties. Ook andere beroepsgroepen 

begonnen zich te organiseren in eigen beroepsverengingen. Denk hierbij aan 

maatschappelijk werkers, architecten en verpleegkundigen.  

 

De vorming van een beroepsverenging is onderdeel van de inhoudelijke afbakening van een 

beroepsgroep en is onderdeel van de eerste stap tot professionalisering. De inhoudelijke 

afbakening bestaat daarnaast uit het ontwikkelen van  een beroepsopleiding. Het 

professionaliseringsproces ontstaat wanneer een beroep zich ontwikkeld tot professie en ‘de 

beroepsuitoefenaren de samenleving weten te overtuigen dat het noodzakelijk is hen 

bepaalde privileges of autonome rechten te verlenen’ (Oorschot et al., 1995). De stap die 

volgt op de inhoudelijke afbakening houdt het komen tot een beroepscode in die de 

professionals disciplineren. Ten derde strijden deze beroepsgroepen ook voor het wettelijk 

vastleggen van een functie. Professionaliteit gaat namelijk gepaard met een zekere mate van 

afscherming, vrijheid en status (Noordegraaf & Sterreburg, 2009: 116). In termen van 

Wilensky wordt dit ook wel beschouwd als de bekroning van de professie (Wilensky, 1964); 

de erkenning door de overheid van de eigen opleiding, reguleringen en de vereniging. De 

erkenning van de overheid wordt ook wel beschreven als de bevestiging van de 

maatschappelijke legitimiteit van de professie (Hogenhuis, 1993). Hiermee zijn de de drie 

stappen gemaakt die Gastelaars (2006) onderscheid binnen het professionaliseringsproces. 

 

Er zijn twee duidelijk te onderscheiden bewegingen te noemen die aan deze 

professionaliseringsbeweging ten grondslag liggen. Ten eerste is dat de ambiguïsering van 

werk, waarbij regulatie noodzakelijk is. Van buitenaf is deze regulatie niet mogelijk. Enerzijds 

omdat de professionals dit niet willen; de specifieke kennis van de professional zorgt er voor 

dat buitenstaanders inhoudelijk te weinig van het werk afweten. Een andere oorzaak zit hem 

in de toegenomen druk van buitenaf. Zachte beroepen moeten aantonen dat ze 

professioneel opereren.  

 

De klassieke benadering van professionaliteit wordt hierbij vaak gezien als voorbeeldmodel. 

De ‘nieuwe’ professionals trachten inhoudelijke en institutionele controle te verwerven door 

eigen opleidingen te starten, ethische codes in te voeren, om zo een ‘body of knowledge’ te 

creëren dat door alle professionals geaccepteerd wordt (Noordegraaf, 2008: 198). 

4.2. De verpleegkundige als professional 

Het moge duidelijk zijn dat de verpleegkundige nadrukkelijk niet valt onder de klassieke 

betekenis van het begrip ‘professional’, zoals de medisch-specialist. Echter de postmoderne 

definitie is zeer bruikbaar zoals gehanteerd door Noordegraaf (2009). Er kan gesteld worden 

dat de verpleegkundige werkt voor en met patiënten met bevordering van de 

volksgezondheid als hoger doel. De verpleegkundige baseert zich hierbij op kennis opgedaan 

binnen een beroepsopleiding en op geïnternaliseerde ervaringskennis: ‘tacit knowledge’. 

Deze kennis past de verpleegkundige toe in specifieke gevallen bij de zorgvrager. In het 

‘beroepsprofiel van de verpleegkundige’ wordt ook wel gesproken over de discretionaire 
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handelingsruimte die de verpleegkundige heeft als ‘reflexive practitioner’: De 

verpleegkundige is verantwoordelijk voor het zelfstandig vaststellen, plannen, uitvoeren en 

evalueren van de verpleegkundige zorg, zowel in de individuele als in de maatschappelijke 

gezondheidszorg (Beroepsprofiel voor de verpleegkundige, 1999). 

 

Binnen de gezondheidszorg zijn de professionele grenzen ook aan te brengen. Zo 

onderscheiden Mintzberg & Glouberman (2001) zogenaamde ‘gordijnen’. Het eerste 

‘gordijn’ is gebaseerd op de institutionalisering van zorg en scheidt ziekenhuiszorg van 

andere zorgactiviteiten. Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen artsen, 

medisch-specialisten en andere professionals zoals therapeuten en verpleegkundigen. Ten 

slotte onderscheidt het laatste gordijn de professionals van de niet-professionals. In 

Nederland is daar juridisch vorm aan gegeven door de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (BIG). De Wet BIG en de op deze wet gebaseerde besluiten regelen onder 

meer de inhoudelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, de deskundigheidsgebieden 

van de verschillende beroepsbeoefenaren en het tuchtrecht (Legemaate, Dute, Kastelein, 

Raas & Van Veen, 2010). Verpleegkundigen vallen dus duidelijk binnen de professionele 

grenzen en moeten zich dus ook registeren in het BIG-register. Geconcludeerd kan worden 

dat  de gestelde definitie van de ‘publieke professional’(Noordegraaf, 2009) van toepassing 

is op de verpleegkundige. Deze definitie zal binnen dit onderzoek dus gehanteerd worden. In 

de volgende paragraaf zal kort uiteen gezet worden op welke wijze de professionalisering 

van de verpleegkundige heeft plaats gevonden. 

 

 

 
Figuur 8: De gordijnen tussen professionele domeinen in de gezondheidszorg (Mintzberg & 

Glouberman, 2001) 

 

4.2.1. Professionalisering van de verpleegkundige 

In het taalgebruik professionaliseerde de verpleegkundige zich van de term ‘verpleegster’ of 

‘verpleger’ eind 1900 naar de ‘verpleegkundige’ tegenwoordig.  De professionalisering van 

het verpleegkundig beroep zal hier kort toegelicht worden. De inhoudelijke afbakening van 

de beroepsgroep, de eerste stap binnen het professionaliseringsproces, startte in 1972 toen 

in Nederland de eerste middelbare en hogere beroepsopleidingen (HBO-V) werden opgezet. 

In 1977 volgde hierop de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige. Stap 

twee in het professionaliseringsproces is de ontwikkeling van een beroepscode dat er toe 

dient toezicht te houden op de handhaving van de integriteit van de leden. De beroepscodes 

voor verpleegkundigen in Nederland worden ontwikkeld sinds 1991. In 1993 werd de Wet 
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op beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-wet) ingesteld en dient om de kwaliteit 

van professionals in de zorg te waarborgen. Dit was het startpunt voor verpleegkundigen om 

zich te laten registreren in het BIG-register en ‘verpleegkundige’ is sindsdien een wettelijk 

beschermde titel. Dit is ook wel ‘de bekroningvan de professie’ volgens Wilensky (1964). Ook 

vallen verpleegkundigen sinds 1997 onder het tuchtrecht. Het verpleegkundig beroep wordt 

sinds 2006 op twee niveaus uitgeoefend: verpleegkundige artikel 3, Wet BIG en 

verpleegkundig-specialist artikel 14, Wet BIG. Verpleegkundig-specialisten volgen een 

masteropleiding waaraan een stuk onderzoek is gekoppeld en bezitten in de beroepspraktijk 

over meer bevoegdheden dan verpleegkundigen.  

 

Naast de Wet BIG zijn er nog meer wettelijke regelingen die het handelen van 

verpleegkundigen en verzorgenden inkaderen, zoals de Wet geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO). Eén van de elementen in beide wetten is 

vanzelfsprekend de belofte dat de verpleegkundige of verzorgende informatie over en van 

de zorgvrager geheim houdt; de geheimhoudingsplicht. In de WGBO staan verder 

voornamelijk de rechten en plichten van de zorgverlener tegenover de patiënt, zoals de 

plicht om de zorgvrager van relevante informatie te voorzien, de plicht om de zorgvrager om 

toestemming te vragen voordat de zorgverlener tot behandeling overgaat en het recht van 

de zorgvrager om een behandeling te weigeren. 

 

Sinds de eeuwwisseling blijft de invloed van de wetenschap toenemen binnen het 

verpleegkundig beroep met het onderscheid tussen verpleegkundige en verpleegkundig-

specialist. Daarnaast werd er het Landelijk Expertise Centrum Verpleging & Verzorging 

(LEVV) opgericht die zich richt op beroepsinhoudelijke kennis om zorg te verbeteren. De 

Verpleegkundigen&Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsvereniging, houdt zich 

bezig met de belangenbehartiging van de beroepsgroep. 

4.2.2. Taakopvattingen van de verpleegkundige verder uitgewerkt 

Frantz (2001) stelt dat wanneer gezondheidstechnologie geëvalueerd wordt dat 

professionele waarden en opvattingen van de verpleegkundige meegenomen moet worden. 

Verzorgen wordt ook wel gezien als de essentie en de basis van de verpleegkundige 

identiteit (Watson, 1988; Benner & Wrubel, 1989). Het hogere doel dat de verpleegkundige 

dient is ook de gezondheidszorg, waarbinnen zij de specifieke taak tot ‘verplegen’ heeft. In 

essentie is dit te omschrijven als: 

 

De verpleegkundige ondersteunt en beïnvloedt beroepsmatig de vermogens van de 

zorgvrager bij feitelijke of potentiële reacties op gezondheids- en/of daaraan 

gerelateerde bestaansproblemen en op behandeling of therapie, om het evenwicht 

tussen draagkracht en draaglast te handhaven of te herstellen. (Beroepsprofiel van de 

verpleegkundige, 1999) 

 

In deze zin kan de verpleegkundige zorg verschillende vormen aannemen. De 

verpleegkundige kan de zorg geheel of gedeeltelijk overnemen van de zorgvrager, de 

verpleegkundige kan de zorgvrager stimuleren of sturen of de vepleegkundige kan zorg 

dragen voor een klimaat dat de ontwikkeling van de zorgvrager bevordert of mogelijk maakt.  

Binnen de beroepscode ligt de nadruk op de verpleegkundige die  samen met de zorgvrager 

verantwoordelijk is voor het plannen, coördineren, bewaken, uitvoeren, evalueren en 

bijstellen van de afgesproken zorg. In deze zin denkt de verpleegkundige mee met de 

patiënt, de zorgvrager, en heeft de verpleegkundige ook een verantwoordelijkheid voor het 

organiseren van een situatie die bijdraagt aan de gezondheidssituatie van de zorgvrager. De 
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relatie met de zorgvrager kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Opvallend is dat 

wanneer verpleegkundigen kiezen voor de rol van ‘bondgenoot’ of als belangenbehartiger zij 

in conflict kunnen komen met andere disciplines waarvan steun noodzakelijk is voor de 

versterking van de positie (Stapel & Keukens, 2009). 

De rol  van de verpleegkundige als professional binnen de zorg  is nu helder in beeld 

gebracht. In de volgende paragraaf zal er over gegaan worden op de duiding van het digitale 

patiëntenportaal in de literatuur. In het licht daarvan zal er eerste op de definitie van de 

overkoepelende term e-health ingegaan worden. 

4.3. E-health: een brede definitie 

Het gebruik van internet kwam in de loop van de jaren negentig op bij het publiek; vanaf dat 

moment ontstond er ook een enorme opkomst en gebruik van van e-termen. Denk hierbij 

aan termen als e-mail en e-commerce. De introductie van e-health representeerde de 

belofte van informatie- en communicatietechnologie om de gezondheidszorg en het 

systeem te verbeteren (Alvarez, 2002). 

Voorheen werd het begrip ‘medische technologie’ gebruikt om de verzameling aan 

technieken, medicijnen, uitrusting en procedures te duiden. Vandaar dat de toepassing van 

ICT ook onder deze noemer werd geschoven (OTA , 2009). Tegenwoordig wordt er 

gesproken over e-health om de toepassing van ICT in de zorg te beschrijven. De term e-

health wordt in toenemende mate gebruikt sinds de jaren negentig door individuen, 

academische instituties, professionals en fondsenverstrekkende organisaties. In de literatuur 

is geen eenduidige definitie gegeven van e-health. Door Oh et al. (2005) werden er 51 unieke 

definities gevonden van e-health in een systematisch literatuurreview.  

De meest geciteerde definitie sinds 2001 van e-health is geformuleerd door Eysenbach 

(2001) en luidt als volgt; 

 

‘E-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and 

business, referring to health services and information delivered or enhanced through the 

Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a 

technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a 

commitment for networked, global thinking, to improve healthcare locally, regionally, and 

worldwide by using information and communication technology.’ 

4.3.1. Een categorisering 

E-health omvat dus veel verschillende toepassingen. Om meer grip te krijgen op het begrip is 

het mogelijk de toepassingen te categoriseren. Nijland (2011) onderscheidt zeven 

categorieën. Ten eerste (1) internettechnologieën zoals informerende websites en ten 

tweede (2) interactieve gezondsheidscommunicatie-applicaties (zoals e-consulting online, 

online communities, online gezondheidsbeslissingsondersteunende programma’s, 

toegepaste online gezondheidseducatieprogramma’s). Ten derde (3) online 

gezondheidsportalen en (4) elektronische gezondheidsdocumentatie. Verder (4) mobiele 

gezondheidscommunicatieprgramma’s en (5) andere geavanceerde technologieën zoals 

virtuele realityprogramma’s (zoals serious gaming om oefening te stimuleren of 3D-

simulaties voor de behandeling van angststoornissen). Maar ook (6) domotica 

(automatisering voor thuis) en sensorgevoelige technologie voor onafhankelijke leven en 

afstandsmonitoring en (7) robotten; de toepassing van robots om mensen te assisteren thuis 

of voor de uitvoering van operaties. In principe valt het digitale patiëntenportaal onder de 

derde categorie van online gezondheidsportalen. Echter zijn functies uit de eerste, tweede 

en vierde categorie deels in een digitaal patiëntenportaal geïntegreerd en in sommige 

portalen zit ook de mogelijkheid tot toepassingen uit de zesde categorie, zoals monitoring 
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op afstand. Hiermee onderscheidt een portaal zich duidelijk van medisch 

beslissingsondersteunende technologieën of robottechnologieën. 

4.3.2. Zelfmanagement 

Een toepassing als het digitale patiëntenportaal kan gezien worden als een technologisch 

hulpmiddel bij zelfmanagement. Hier zal een toelichting volgen wat zelfmanagement 

inhoudt en welke rol dit kan spelen binnen de zorg. 

 

Het aantal chronisch zieken neemt toe, zoals al eerder gesteld in hoofdstuk 1 en 2. 

Behandeling bij een chronisch zieke vraagt om een andere methode dan bij tijdelijke 

ziektebeelden. Dit komt voort uit het feit dat voor patiënten die een diagnose krijgen van 

een chronische aandoening, de diagnose een heel andere betekenis heeft dan een 

diagnosestelling bij acute ziekten: ‘De diagnose wordt niet als opluchting ervaren, maar als 

een teken dat het leven voor altijd is veranderd, dat niets nog hetzelfde zal zijn’ (van Brink-

Muinen, 2004: 33). Deze ontwikkeling dwingt de zorgsector om niet meer volgens het 

traditionele diagnose-therapiemodel te werken, maar om een biopsychosociale aanpak toe 

te passen. Dit wil zeggen dat de psyche van de patiënt belangrijker wordt en de 

verpleegkundige of arts rekening moet houden met het leven van de patiënt en zich niet 

alleen moet richten op het lichaam van de patiënt. Bij mensen met een chronische ziekte is 

zelfmanagement van groot belang, omdat de focus ligt op het verhogen van de kwaliteit van 

leven in plaats van het uitbannen van een ziekte. Zij zijn alleen zelf verantwoordelijk voor de 

dagelijkse zorg met betrekking tot hun aandoening of ziekte (Lorig & Holman, 2003; Sawyer 

et al., 2007) 

 

Bij chronisch zieken zal er meer uit gegaan worden van een biopsychosociale benadering, 

waarbij de nadruk ligt op bevordering van zelfmanagement. In het biopsychosociale model is 

een andere rol voor arts weggelegd. Zij zijn niet alleen meer degenen die de diagnose 

stellen, maar moeten ook optreden als voorlichter, begeleider en klankbord. Dit is mede 

aanleiding geweest voor taakherschikking binnen de zorg; taken van artsen zijn deels 

overgedragen naar verpleegkundigen. Volgens deze aanpak zal de patiënt een meer actieve 

rol moeten krijgen, omdat zij actief moeten handelen om goed te kunnen leven met een 

chronische aandoening (van Brink-Muinen 2004:32-33).  

 

Blanson Henkemans et. al (2010) typeren zelfmanagement als de activiteiten die individuen 

uitoefenen en beslissingen die zij nemen samen met hun omgeving, inclusief partner, 

vrienden, familie, gemeenschappen en zorgverlener, om met hun aandoening om te gaan en 

de progressie ervan te minimaliseren. Patiënten moeten over voldoende 

‘zelfmanagementvaardigheden’ (Holman & Lorig, 1997; McDonagh, 2008) beschikken om 

met hun ziekte om te gaan, denk hierbij aan medicijnen op de juiste wijze gebruiken 

(therapietrouw), zelfstandig contact opnemen en communiceren met zorgverleners, gedrag 

veranderen om symptomen te verbeteren of de verergering van de ziekte te voorkomen, 

symptomen in de gaten houden en daar zorgvuldig op reageren (zelfmonitoring), zich 

aanpassen aan nieuwe sociale en maatschappelijke omstandigheden, omgaan met de 

emotionele gevolgen van de ziekte en goede beslissingen nemen over de behandeling. 

Zelfmanagement richt zich dus op het stimuleren van zelfmanagementactiviteiten, met als 

doel het maximaliseren van gezondheids- en welzijnspotentie. Daarnaast richt het zich op 

iemands toegang tot gezondheidsinformatie, op basis waarvan effectieve keuzes gemaakt 

kunnen worden om te komen tot gewenste acties en uitkomsten. Tot slot organiseren 

patiënten bij zelfmanagement hun therapie in partnerschap met de zorgverlener (Blanson 

Henkemans et. Al., 2010). 
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Het digitale patiëntenportaal is in verschillende opzichten te typeren als een technologisch 

hulpmiddel bij zelfmanagement. Functies als ‘inzicht in het eigen dossier’, en ‘e-consulting’ 

en ‘zelfmonitoring’ hebben als doel bij te dragen aan zelfmanagement. De specifieke 

functies van de portalen in het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud staan opgenomen in 

hoofdstuk 3. 

4.4. Acceptatie van technologie in de zorg 

Door de toenemende impact van verschillende ICT-systemen in organisaties, wordt er van 

managers verwacht dat zij de nieuwste technologieën en trends in de gaten houden en deze 

ook introduceren om organisationele functies te vervullen (Basselier et al., 2003; Burt et al., 

2001-2003). Hoewel support van het management dus essentieel is voor het introduceren 

van nieuwe ICT is een ander aspect van zeer groot belang bij de introductie van nieuwe ICT 

in organisaties; de gebruikers (Holden, 2008). Kenmerkend voor toepassing van ICT in de 

zorg is dat er sprake is van twee gebruikersgroepen; enerzijds de patiënten, anderzijds de 

zorgprofessionals die de ICT-toepassing zullen moeten integreren in hun werkzaamheden. 

De volgende uitdaging zal de toekomstige reactie zijn van werknemers die een verandering 

in hun werkactiviteiten moeten ondergaan. Wanneer introductie van een nieuwe ICT-

systeem samen gaat met de acceptatie van de potentiële gebruikers, kunnen de systemen 

hun vruchten afwerpen en de productiviteit verbeteren (Venkatesh, 2003). Wanneer de 

gebruikers de ICT accepteren zullen ze meer geneigd zijn om hun werkroutines te wijzigen. 

Daarnaast zijn ze ook meer geneigd om de nieuwe ICT te integreren in hun dagelijkse 

werkpraktijk (Walter&Lopez, 2008). Er kan dus ook wel gesteld worden dat ‘op de werkvloer 

bepaald wordt in hoeverre een systeem ‘succesvol’ is of niet’ (Berg, 2001). 

Omdat verpleegkundigen de grootste gebruikersgroep representeert binnen 

gezondheidsorganisaties wordt hun perceptie van computergebruik doorgaans als ijkpunt 

gezien voor succesvolle implementatie van een algemeen computersysteem (Hilz, 2000). Het 

in kaart brengen van hun houding tegenover het computergebruik is de meest toegepaste 

methode voor de evaluatie van succesvolle implementatie (Dennis, Sweeney, Macdonald & 

Morse, 1993). 

 

Bij de toepassing van ICT in de zorg kan de gebruikersacceptatie als een cruciale factor 

gezien worden. In de loop der jaren zijn er verschillende modellen en theorieën ontwikkeld 

om het acceptatieproces in kaart te brengen en te verklaren. Hieruit zijn acht modellen en 

theorieën ontstaan. Eén van deze theorieën is de Innovation Diffusion Theory van Rogers 

(1962). Het meest bekende en gebruikte model is het Technology Acceptance Model (TAM), 

waarvan de originele versie ontwikkeld werd in 1989 door Davis. In de loop der jaren zijn er 

verschillende aanpassingen gedaan en heeft het model zich verder ontwikkeld (Holden & 

Karsh, 2010). Dit model is toegepast binnen verschillende contexten, ICT-toepassingen en 

gebruikersgroepen. In sectoren buiten de gezondheidszorg wordt deze ook wel beschouwd 

als de ‘gouden standaard’, of wel een paradigma op zichzelf (Bagozzi, 2007). Volgens 

verschillende reviews heeft de basisversie van TAM, ondanks haar simpliciteit, een 

voorspellende waarde van 30-40%. 

Het TAM zal ook in dit onderzoek gebruikt worden met oog op geringe kennis die bekend is 

over de acceptatie van digitale patiëntenportalen. De ontwikkeling van het TAM in de loop 

der jaren zal besproken worden aan de hand van de wijze waarop aanpassingen doorgaans 

gemaakt worden. 
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Model/ theorie Afkorting Auteurs 

Technology 

Acceptance Model 1 

TAM1 Davis et. al (1989) 

Technology 

Acceptance Model 2 

TAM2 Venkatesh et al. (2000) 

Unified Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology 

UTAUT Venkatesh et al. (2003) 

 

 

4.4.1. Het Technology Acceptance Model (TAM) 

De oorspronkelijke versie van het TAM van Davis et al. (1989) wordt vandaag de dag nog 

steeds vaak geciteerd. Het model vond haar basis mede in recente bevindingen van 

beslissingstheorieën, zoals de Theory of Reasoned Action van Fishbein & Azjen (1975) en de 

Theory of Planned Behaviour (Azjen, 1985). TAM is terug te voeren op vier variabelen die ten 

grondslag liggen aan het ‘daadwerkelijke gebruik van technologie’ (actual system use).  Dit 

zijn ‘de intentie tot gebruik’ (behavioural intention to use), ‘waargenomen nut’ (perceived 

usefulness), ‘waargenomen gebruikersgemak ‘ (perceived ease of use) en ‘attitude tegenover 

gebruik’ (attitude toward using). In het originele TAM is ‘de intentie tot gebruik’ zowel een 

afhankelijke als een onafhankelijke variabele. Onafhankelijk in de zin van voorspellende 

variabele voor het ‘daadwerkelijke gebruik van technologie’; afhankelijke variabele in de zin 

dat zij bepaald wordt door ‘waargenomen nut’ (perceived usefulness), ‘waargenomen 

gebruikersgemak ‘ (perceived ease of use). ‘Waargenomen nut’ wordt gedefinieerd als ‘de 

mate waarin een individu gelooft dat gebruik van het systeem hem of haar zal helpen het 

werk beter uit te voeren’ (perceived usefulness). ‘Waargenomen gebruikersgemak’ betreft 

‘de mate van gemak die wordt geassocieerd met het gebruik van het systeem’(perceived 

ease of use). In de Theory of Reasoned Action wordt ‘attitude tegenover gebruik’ (attitude 

toward using) niet genoemd, dat verklaart waarom het  TAM deze soms ook weg laat, met 

name in de latere aangepaste modellen. 

 

 

 
 

 

Figuur 9 – Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi  & Warshaw, 1989) 

 

4.4.2. Het Technology Acceptance Model (TAM) aanpassen  

Het TAM won aan populariteit, dit was aanleiding voor veel wetenschappers om het 

oorspronkelijke model naar verschillende contexten te vertalen. Er zijn verschillende wijzen 

waarop aanpassingen gemaakt kunnen worden aan een model als het TAM. Deze zullen hier 

besproken worden omdat zij inzicht geven op welke wijze een model zoals het TAM vertaald 



 37 

zou kunnen worden naar de acceptatie van digitale patiëntenportalen door 

verpleegkundigen. Er zijn twee wijzen waarop gedragstheorieën en –modellen in het 

algemeen ontwikkeld en aangepast kunnen worden. Door middel van de added value 

approach of aan de hand van beliefs elicitation (Holden & Karsh, 2010). Op beide methoden 

zal een toelichting worden gegeven. 

 

Doorgaans wordt er bij onderzoek van de toetsing en aanpassing van het TAM en andere 

gedragstheorieën voornamelijk gebruik gemaakt van de ‘added value approach’; aan het 

bestaande model worden nieuwe variabelen toegevoegd die bepaald gedrag voorspellen en 

verklaren. Hierbij zijn er drie specifieke methoden onder te verdelen waarop deze aanvulling 

plaats vindt; door de toevoeging van factoren vanuit gerelateerde modellen, door het 

introduceren van aanvullende factoren of door het toevoegen van factoren die van invloed 

zijn op het ‘waargenomen nut’ en het ‘waargenomen gebruikersgemak’ (Wixom, 2005). Op 

de laatst genoemde wijze is zowel het TAM2 als het TAM3 ontwikkeld (Venkatesh et al., 

2000). 

 

Holden & Karsh (2010) pleiten voor een andere benadering voor toekomstig onderzoek; de 

zogeheten ‘beliefs elicitation’. Hierbij gaat het om het ontlokken van benodigde informatie. 

Voordeel van deze werkwijze is dat de onderzoeker niet alleen inzicht krijgt in de 

opvattingen, maar ook in de beweegredenen die daar aan ten grondslag liggen. Daarnaast is 

de kans groter dat de opvattingen aansluiten bij de onderzoekspopulatie en daarom 

interventies op basis van het onderzoek beter aanslaan. Deze benadering verdient volgens 

hen de voorkeur voor het contextualiseren van gedragstheorieën in een specifieke setting 

(ziekenhuizen), door een nieuwe gebruikersgroep (zorgprofessionals; verpleegkundigen) en 

een nieuwe focus van gedrag (gebruik en acceptatie van e-health). In dergelijk onderzoek 

achterhalen de onderzoekers de opvattingen van de respondenten over bepaald gedrag 

door middel van open vragen. Deze opvattingen vormen de basis voor de nieuwe theorie. 

Deze procedure is ook gebruikt door Davis et al. (1989) om tot het TAM in oorspronkelijke 

vorm te komen. De twee hoofdvariabelen; ‘waargenomen nut’ en het ‘waargenomen 

gebruikersgemak’ definieerden zij uit de opvattingen van de respondenten. Een laatste 

voordeel van ‘beliefs elicitation’ is de mogelijkheid om een evolved model te ontwikkelen 

van gezondheidstechnologie en acceptatie. Hiermee wordt bedoeld dat het model niet 

beperkt wordt door eerdere gedragstheorieën van de jaren zestig en zeventig waarop de 

TAM is gebaseerd. 

 

 
 

Figuur 10 – Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh & Davis, 2000) 
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De laatste officiële aanpassing die gemaakt is aan het TAM is de Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology door Venkatesh et al. (2003). Hierbij is de TAM 

geïntegreerd met acht andere modellen. Het UTAUT-model wordt ook wel beschouwd als 

een veelbelovende theorie. De eerste onderzoeken die gedaan zijn wijzen een 

voorspellingswaarde uit van 70% (Han et. al, 2005; Wu et al., 2007; Tung et. al, 2008). De 

vier directe indicatoren voor de gedragsintentie zijn verwachtingen van resultaat 

(performance expectancy), verwachting van de investering die gedaan moet worden (effort 

expectancy), faciliterende condities (facilitating conditions), sociale invloed (social influence) 

en een aantal mediërende factoren. Hierbij zijn de oorspronkelijke determinanten 

‘waargenomen nut’ en ‘waargenomen gebruikersgemak’ terug te vinden in de eerste twee 

factoren (verwachtingen van resultaat en verwachting van de investering die gedaan moet 

worden). Opvallend is de toegevoegde factor ‘facilitating conditions’ als bepalend voor 

gedragsintentie. 

  

 
Figuur 11 – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 

2000) 

 

4.4.3. Toepassing van het Technology Acceptance Model in de gezondheidszorg 

In de tijd dat innovaties in de gezondheidszorg steeds meer richting e-health opgingen, 

groeide de populariteit van de toepassing van het TAM in de zorg. In de late jaren negentig 

werden de eerste pogingen gedaan om het TAM toe te passen op gebruik van ICT in de zorg 

(Holden & Karsh, 2010). Het TAM wordt steeds meer gezien als een geschikt model om 

acceptatie van technologie in de gezondheidszorg te voorspellen en verklaren. Gezien het 

model oorspronkelijk niet ontwikkeld is voor de gezondheidszorg ondervangt het niet alle 

contextuele omstandigheden van computergestuurde zorgverlening.  

 

Holden & Karsh (2010) deden een meta-review en namen daarin 16 studies mee waarin het 

TAM en gerelateerde modellen werden getoetst in de gezondheidszorg. De studies, uit de 

meegenomen artikelen, vonden plaats onder verschillende zorgprofessionals; zowel artsen, 
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verpleegkundigen als farmaceuten en psychotherapeuten. De review betrof verschillende 

toepassingen van e-health. Als uitgangspunt werden vier variabelen genomen die leidend 

zijn binnen de acceptatiemodellen die in voorgaande paragraaf zijn beschreven. Het gaat 

hierbij om ‘waargenomen nut’, ‘waargenomen gebruikersgemak’, ‘waargenomen controle 

over eigen gedrag’ en de ‘subjectieve norm’. De definities die de meta-review van 

‘waargenomen controle over eigen gedrag’ mee neemt zijn de beschikking over een goede 

organisationele en technische infrastructuur als ondersteuning en het idee te beschikken 

over de benodigde competenties. Onder de ‘sociale norm’ wordt verstaan: de perceptie van 

de opvattingen van belangrijke anderen over het gebruik van het systeem. De eerder 

genoemde definities van ‘waargenomen nut’ en ‘waargenomen gebruikersgemak’ worden in 

deze meta-review meegenomen. 

 

Uit het meta-review blijkt dat de sterkste voorspeller voor de gedragsintentie het 

‘waargenomen nut’ is; in 16 van de 16 studies was het verband significant. Ook de 

‘waargenomen controle over het eigen gedrag’ is sterk bepalend; in vijf van de vijf studies 

was het verband tussen deze factor en de gedragsintentie significant. Het ‘waargenomen 

gebruikersgemak’ daarentegen blijkt een veel zwakkere determinant te zijn voor de 

gedragsintentie. Slechts bij 7 van de 13 studies werd er een verband gevonden. Dit zou te 

wijten zijn aan het feit dat verschillende studies plaatsvonden onder enkel artsen als 

gebruikersgroep. Door hun grote intellect zouden ze zich snel aanleren om met technologie 

te werken, ze zouden het gebruikersgemak van ondergeschikt belang vinden zolang het 

nuttig is en daarnaast hebben ze over het algemeen beschikking tot ondersteuning bij het 

gebruik van technologie (Walter & Lopez, 2008).  Chau & Hu (2002) stellen dat 

zorgprofessionals, zowel verpleegkundigen als artsen, pragmatischer en realistischer zijn dan 

andere gebruikersgroepen, en dat deze lage voorspellende waarde van ‘waargenomen 

gebruikersgemak’ hieraan toe te schrijven is. Verder wordt de opmerking geplaatst dat het 

‘waargenomen gebruikersgemak’ dus niet zo zeer effect heeft op de acceptatie, maar dat 

het wel effect heeft op het ‘waargenomen nut’. Dit kan verklaard worden door dat  het 

gebruik van technologie die niet erg gebruikersvriendelijk is als minder nuttig wordt 

waargenomen (Davis, 1989).  

De relatie tussen de ‘sociale norm’ en gedragsintentie was in 4 van de 8 studies significant. 

De verklaring hiervan ligt ook in de participatie van artsen in de studies. Door hun grote 

mate van autonomie en onafhankelijkheid zouden zij minder vatbaar zijn voor meningen van 

anderen. 

 

De kanttekening die bij deze meta-review gezet kan worden is dat de onderzochte 

gebruikersgroepen zeer heterogeen zijn en ook de onderzochte vormen van 

gezondheidstechnologie. Daarom is het lastig hieruit conclusies te trekken over het 

acceptatiegedrag van verpleegkundigen, echter kan het wel sturend zijn bij het formuleren 

van verwachtingen. 

4.4.4. Acceptatie door zorgprofessionals 

Artsen blijken dus af te wijken in hun acceptatiegedrag van andere zorgprofessionals. 

Anderson (1997) stelt dat voornamelijk artsen niet erg welwillend zijn om nieuwe ICT te 

integreren in hun dagelijkse werkzaamheden als ze ervaren dat deze in strijd zijn met hun 

traditionele werkwijzen. Chau & Hu (2002) stellen dat de professionele autonomie (Abbott, 

1988) van een arts één van de karakteristieken is die een arts doet afwijken van andere 

gebruikersgroepen. Walter & Lopez (2008) vullen hierop aan dat artsen hun professionele 

autonomie beschouwen als een speciaal privilege binnen hun werkpraktijk dat ze niet willen 

verliezen. Gastelaars (2006) bevestigt dit, zij stelt dat de invoering van systemen, met als 
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gevolg herijking van de werkzaamheden, vaak bij de ‘klassieke professional’ het hardste aan 

komt; zij hebben het meeste te verliezen. 

 

Er wordt aangenomen dat verpleegkundigen een negatieve houding hebben tegenover 

computers en dus begeleiding nodig hebben bij het gebruik van technologie (Lee, 2004). 

Maar meer recente studies hebben aangetoond, dat met de toenemende populariteit van 

computergebruik, verpleegkundigen niet langer negatieve houdingen hebben tegenover het 

gebruik (Alpay & Russel, 2002; Dillpm, McDowell, Salimian & Conklin, 1998; Simpson & 

Kenrick, 1997). Echter blijven er barrières bestaan voor de adoptie van technologie. 

Gevonden barrières (Sobol et al., 1999) zijn bijvoorbeeld de fysieke locatie van 

computertechnologie, en het ontwerp van een database en de integratie ervan met een 

bestaand systeem. Uit een andere studie bleek (Lee, 2010) dat de waarneembaarheid van de 

resultaten van de gebruikte technologie minimaal was, waardoor de verpleegkundigen 

negatiever tegenover de innovatie stonden. Dit bevestigde eerder onderzoek van Frantz 

(2001) die stelde dat wanneer verpleegkundigen direct feedback krijgen van 

computergebruik de perceptie positiever is. Daarnaast wordt ook de aanleiding van de 

invoering van een systeem als bepalend beschouwd; organisatiebeleid kan een optie zijn in 

plaats van een individuele keuze. Een andere barrière zit hem in de strijdigheid met de 

traditionele waarde van de verpleegkundige om fysiek contact te hebben binnen 

patiëntenzorg (Frantz, 2001). 

 

In onderzoek van Lee (2010) werd vooral gefocust op het individu. Echter kwam naar voren 

dat nog meer factoren een rol spelen binnen het acceptatieproces: de organisationele 

context zou ook van invloed zou kunnen zijn. Lee (2010) stelt dan ook dat een 

organisationeel perspectief van belang is bij vervolgonderzoek. Op individueel niveau zijn er 

dus verschillende factoren te onderscheiden die van invloed zijn op de acceptatie van 

patiëntenportalen door verpleegkundigen. Binnen organisaties en groepen zijn er ook 

verschillende gebruikersgroepen te onderscheiden op basis van acceptatie. Dit zal 

verduidelijkt worden aan de hand van de Innovation Diffusion Theory van Rogers (1962). 

4.5. Innovation Diffusion Theory (IDT) van Everett Rogers 

Een andere benadering is die van Everett Rogers (1962) die vanuit de sociologie de 

Innovation Diffusion Theory ontwikkelde. In eerdere stadia werd het concept al bestudeerd 

door Gabriel Tarde (1890), Friedrich Ratzel en Leo Frobenius (1928). Deze theorie beschrijft 

en verklaart het proces betreffende de verspreiding van een innovatie (een product of een 

idee) binnen een groep, cultuur of organisatie. Een innovatie kan hierbij als volgt worden 

beschouwd: ‘een idee, gebruik of object dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep, 

zoals een individuele gebruiker of een organisatie. Het maakt niet uit of het idee ook echt 

nieuw is, het gaat om de ervaring van de nieuwheid door de gebruikers’.  

 

Innovatie heeft dus niet zozeer met ‘uitvinden’ (inventie) te maken, als wel met het slim 

toepassen van bestaande uitvindingen. ‘Diffusie’ wordt gezien als het proces van sociale 

verandering waarin een innovatie wordt gecommuniceerd door middel van bepaalde 

kanalen zoals massamedia of op interpersoonlijke wijze aan leden van een sociaal systeem.  

 

Het centrale uitgangspunt van de theorie is de beschrijving van de levenscyclus van een 

innovatie. Deze cyclus bestaat uit vijf verschillende stadia waarin er sprake is van 

verschillende gebruikersgroepen die het product of het idee accepteren elk op eigen tempo 

en voorwaarden. Rogers maakt een classificatie van individuen binnen een sociaal systeem 

op basis van innovativiteit. In zijn boek spreekt hij daarover vijf categorieën om een 
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standaard te formuleren voor verder innovatie-onderzoek. De acceptatie van een innovatie 

is te typeren als een S-curve verspreid over tijd. 

 

 
Figuur 12: Productlevenscyclus (Rogers, 1962) 

 

• Innovators (2,5%) – Deze gebruikersgroep bestaat uit de eersten die het product 

willen hebben. Deze mensen zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste. 

• Early adopters (13,5%) - Net na de innovators bestaat de groep van early adopters 

uit gebruikers die ook uit zijn op nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt door 

een sterke groei in de verkoop of gebruik. 

• Early majority (34%) - Dit is de eerste grote groep mensen die het product gaat 

kopen of gebruiken. Het product wordt door de massa opgenomen en bereikt zijn 

volwassenheidsfase. 

• Late majority (34%) - Het product is volwassen, het overgrote deel van de markt is 

bekend met het product en kooptof gebruikt het. De verkopen zullen langzaam 

afnemen in deze fase. 

• Laggards (16%) - De laatste fase van het product. Het product gaat eigenlijk de 

markt uit en een laatste groep mensen koopt het product vanwege (bijvoorbeeld) 

een goede aanbieding. De verkopen zullen afnemen in deze fase. 

 

Deze beschrijving volgt de verschillende groepen mensen die het product aanschaffen. Het 

model is ook uit te drukken in termen van volwassenheid van het product, de te 

onderscheiden fasen zijn dan: introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang. 

Dit onderscheid is in het kader van dit onderzoek van belang gezien de portalen niet 

allemaal tegelijkertijd ingevoerd zijn en dus een verschillende gebruikersduur kennen. Met 

een blik vooruit is te stellen dat de portalen een punt van volwassenheid zullen kennen en 

dat de vraag op een bepaald punt verzadigd zal zijn. Momenteel zijn de onderzochte 

portalen voornamelijk te scharen onder de eerste twee fasen. Zij zijn of recentelijk ingevoerd 

of er worden nog aanpassingen gedaan. 

4.6.Beantwoording theoretische deelvragen 

4.6.1. Welke rol heeft de verpleegkundige als professional binnen de zorg? 

Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘klassieke 

professionals’ en professionals in een postmoderne zin. Verpleegkundigen  vallen 

nadrukkelijk niet onder het eerste type professional (Wilensky, 1964). Op hen is een 

postmoderne definitie van toepassing waarbij de nadruk minder ligt op scholing en meer op 

de discretionaire handelingsruimte waarbinnen de verpleegkundige handelt op basis van 

‘tacit knowledge’. In deze zin wordt de verpleegkundige getypeerd als een ‘reflexive 

practioner’ die zijn of haar kennis toepast bij de individuele zorgvraag van de patiënt. 
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Daarnaast bezit de verpleegkundige over een aantal specifieke normen en waarden, die 

deels zijn opgenomen in de beroepscode voor verpleegkundigen (Abvakabo FNV, 2006). In 

deze zin kan de verpleegkundige gezien worden als ‘de bondgenoot’ van een patiënt. 

4.6.2.Hoe kunnen digitale patiëntenportalen getypeerd worden in de literatuur?  

Het digitale patiëntenportaal is te typeren als een technologische toepassing die valt onder 

e-health. Daarnaast kan het digitale patiëntenportaal gezien worden als een technologische 

ondersteuning bij zelfmanagement binnen de zorg. Zelfmanagement heeft als doel om de 

patiënt meer gevoel van controle te geven binnen de zorg en de behandeling. Inzicht in 

eigen medische informatie kan hier aan bijdragen, maar ook andere functies waarbij de 

patiënt inzicht krijgt in de consequenties van het eigen gedrag kunnen hierin voorzien. 

Zelfmanagement kan met name ook een belangrijke rol vervullen in de behandeling van 

chronisch zieken, die in aantal blijven toenemen. Het digitale patiëntenportaal heeft 

verschillende functies die kunnen bijdragen aan zelfmanagement. 

4.6.3. Welke processen en factoren spelen volgens de literatuur een rol bij de acceptatie 

van digitale patiëntenportalen door verpleegkundigen als professionals? 

Het Technology Acceptance Model (TAM) is het meest gebruikte model om de acceptatie 

van technologie te voorspellen en te verklaren. Dit model is niet specifiek ontwikkeld voor 

de gezondheidszorg, echter wint dit model wel aan populariteit binnen de sector. Onderzoek 

wijst uit dat de specifieke contextfactoren van de gezondheidszorg vragen om aanpassingen 

aan het TAM om binnen deze sector gebruikt te worden. Uit een meta-review van studies 

gedaan binnen de gezondheidszorg blijkt dat factoren die van invloed zijn op de acceptatie 

zijn ‘waargenomen nut’, ‘gebruikersgemak’, ‘waargenomen controle over eigen gedrag’ en 

de ‘subjectieve norm’. Waarbij ‘waargenomen nut’ en ‘waargenomen controle over eigen 

gedrag’ van grotere invloed zijn dan de andere twee factoren. 

 

De Innovation Diffusion Theory van Rogers (1962) voorspelt en verklaart het 

acceptatieproces van een nieuwe innovatie binnen een groep of organisatie. Deze theorie is 

eveneens niet speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Hierbij gaat Rogers er van uit 

dat er verschillende gebruikersgroepen te onderscheiden zijn binnen de organisatie. De 

mensen die als eerste in het bezit zijn van de innovatie zijn te bestempelen als de 

innovators. Daarop volgen verschillende gebruikersgroepen die later volgen in hun 

acceptatie van de innovatie.  

4.7. Verwachtingen 

Op basis van de theorie zijn er een aantal verwachtingen te formuleren. Ten eerste kan 

verwacht worden dat verpleegkundigen niet perse negatief tegenover het gebruik van 

computers staan in de zorg. Verder is de verwachting dat de verpleegkundigen het digitale 

patiëntenportaal als nuttig zullen moeten waarnemen wil zij het accepteren en gebruiken. 

Daarnaast zal het ‘waargenomen gebruikersgemak’ ook van invloed zijn op de acceptatie, 

echter kan hierbij de kanttekening gezet worden dat dit in mindere mate van belang zou 

kunnen zijn. Een ander belangrijk aspect is ook het ‘waargenomen controle over eigen 

gedrag’ wat met name betrekking heeft op het  de beschikking over de benodigde middelen, 

kennis en comptenties om een systeem te gebruiken. Het gebruik van het portaal door 

belangrijke anderen, ofwel de ‘sociale norm’, is ook van belang. Maar net als het 

gebruikersgemak zal deze factor niet doorslaggevend zijn. 

Daarnaast kan er verwacht worden dat er sprake is van punten waarbij er op 

barrières gestuit kan worden bij de acceptatie van digitale patiëntenportalen door 

verpleegkundigen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zitten in de fysieke locatie van 

computertechnologie, het ontwerp van een database en de integratie ervan met een 
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bestaand systeem. Daarnaast wordt ook de aanleiding van de invoering van een systeem als 

bepalend beschouwd; organisatiebeleid kan een verplichting zijn in plaats van een 

individuele keuze. 

Verder is er de verwachting dat binnen beide ziekenhuizen sprake is van een aantal 

gebruikersgroepen die verschillen in hun mate van acceptatie. Op basis hiervan is de 

verwachting dat de zogenaamde innovators binnen de organisatie de eersten zijn die werken 

met digitale patiëntenportalen. Dit zullen zorgprofessionals zijn die altijd op zoek zijn naar 

nieuwe toepassingen en innovaties en ook toegang hebben of kennen tot de benodigde 

middelen. 

4.8. Vooruitblik 

Het theoretisch kader is nu gegeven, de theoretische deelvragen zijn beantwoordt en er zijn 

verwachtingen geformuleerd met betrekking tot het empirische deel van het onderzoek. Dit 

helpt de onderzoeker en de lezer inzicht te verkrijgen in de huidige stand van de wetenschap 

en vormt de basis voor de latere analyse. Het TAM zal meegenomen worden bij de analyse 

van de onderzoeksdata. Het onderzoek is gedaan vanuit de onderzoeksperspectieven van 

Alvesson en Deetz. Het volgende hoofdstuk zullen de gehanteerde onderzoeksmethoden en 

-technieken inzichtelijke maken.  
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Hoofdstuk 5. Methoden en technieken      
 

In dit hoofdstuk zullen het gehanteerde onderzoeksperspectief en de gebruikte methoden 

en technieken besproken worden om de wereld ‘out there’ te beschrijven. Dit om 

herhaalbaarheid van het onderzoek mogelijk te maken, maar ook om de controleerbaarheid 

van het onderzoek te vergroten. Daarnaast geeft het inzicht in de consequenties die de 

gemaakte keuzes hebben voor het verkregen onderzoeksresultaat. Vier elementen zullen 

centraal staan. Eerst zal de focus van het onderzoek aan de orde komen voortkomend uit 

het theoretisch kader in hoofdstuk 4 en de keuze voor kwalitatief onderzoek. Daarop volgt 

een toelichting op het wetenschapsfilosofisch perspectief dat is ingenomen. Vervolgens 

zullen de onderzoekmethoden en de betrouwbaarheid en validiteit aan de orde komen. Ten 

slotte zal de operationalisatie worden besproken die de basis zal vormen voor het empirisch 

onderzoek. 

5.1 Focus onderzoek 

De focus van het onderzoek ligt op de acceptatie van digitale patiëntenportalen door 

verpleegkundigen. Digitale patiëntenportalen zijn van invloed op de interactie tussen de 

verpleegkundige en de patiënt. Daarom is het relevant om de waardering en de beleving 

door verpleegkundigen, als cruciale gebruikers, bij hun werkzaamheden en hun 

werkinrichting in kaart te brengen. Dit vraagt om een kwalitatieve insteek van het 

onderzoek; kwalitatief onderzoek geeft diepgaande informatie van respondenten omdat er 

wordt ingegaan op hun achterliggende motivaties en meningen (’t Hart, 2006). Daarbij 

kunnen nieuwe issues en ideeën in het analyseproces mee worden genomen, mochten deze 

zich voordoen. Kwantitatief onderzoek heeft als voornaamste kracht dat het in korte tijd 

veel verschillende situaties of ontwikkelingen kan omvatten. Knelpunt hierbij is echter, dat 

deze methode vaak inflexibel en oppervlakkig is (Easterby-Smith et al., 1991: 32). De 

methode is daardoor minder effectief wanneer de onderzoeker processen en 

betekenisgeving van personen beter wil begrijpen. 

Toch hebben de voordelen van kwalitatief onderzoek ook een schaduwzijde; 

dataverzameling is arbeidsintensief, kost veel middelen en de betrouwbaarheid van dit soort 

onderzoek wordt sneller in twijfel getrokken. De vraag of deze twijfel gerechtvaardigd is 

heeft meer te maken met de validiteit van het onderzoek, en de doel- en vraagstelling van 

het onderzoek, dan met het soort onderzoek dat verricht is. Bij kwantitatief onderzoek 

wordt subjectiviteit van de onderzoeker voorkomen door de rol van de onderzoeker te 

minimaliseren. Deze minimalisering is bij kwalitatief onderzoek niet raadzaam, gezien de 

persoonlijke inbreng, in de vorm van waarneming, communicatie en interpretatie, van de 

onderzoeker essentieel is. Het uitschakelen van de rol van de onderzoeker is dus niet van 

belang, maar het zo zichtbaar mogelijk maken van deze rol (Maso & Smaling, 1998). Daarom 

wordt hier uitgebreid bij stil gestaan in dit hoofdstuk. 

Bovendien zijn digitale patiëntenportalen nog weinig onderwerp van onderzoek geweest en 

zal dit onderzoek in die zin een exploratie van het veld zijn, hierbij sluit een kwalitatieve 

methode beter aan. 

5.2 Wetenschapsfilosofische positie 

De wijze waarop de onderzoeker de wetenschap ziet heeft gevolgen voor de wijze waarop 

onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Daarom zal eerst de wetenschapsfilosofische 

positie van de onderzoeker toegelicht worden. 

Alvesson & Deetz (1996) onderscheiden vier onderzoeksparadigma’s die zijn terug te vinden 

in onderstaand diagram te weten ‘Dialogic Studies’, ‘Critical Studies’, ‘Interpretive Studies’ en 

‘Normative studies’ (zie figuur 1). De paradigma’s worden ingedeeld op basis van twee 
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dimensies; de ‘Local/Emergent – Elite/A Priori’ dimensie en ‘Dissensus – Consensus’ 

dimensie. 

 

Figuur 13 Contrasting dimensions from the Metatheory of Representational Practices. 

Vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief zal er in dit onderzoek een interpretatieve 

benadering (Interpretive studies) worden aangehouden. Binnen de interpretatieve 

benadering is de onderzoeker een zogenaamde sense-maker en is zelf onderdeel van de 

situatie. De onderzoeker gaat uit dat eigen voorkennis van invloed zal zijn op de te 

verzamelen kennis. De onderzoeker ziet zichzelf als onderdeel van de wereld die zij 

onderzoekt, dit zal dan ook worden meegenomen in het onderzoek. De wereld is sociaal 

geconstrueerd en het doel is om betekenissen bloot te leggen en de wereld te begrijpen. 

5.3 Methoden 

5.3.1. Respondentenselectie 

Er is gekozen om het academische ziekenhuis als het uitgangspunt voor dit onderzoek te 

laten dienen. Hier zijn twee redenen voor te noemen. Enerzijds wordt er binnen 

academische ziekenhuizen veelal gebruik gemaakt van nieuwe behandelswijzen voor dat 

deze worden toegepast in algemene ziekenhuizen. Ook op het gebied van e-health hebben 

academisch ziekenhuizen vaak al meer ervaring en zijn daarom een rijk en interessant 

onderzoeksveld. Anderzijds bestaan de kerntaken van een academisch ziekenhuis uit drie 

aspecten; patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Hierdoor bestaat er de veronderstelling 

dat er de ruimte en bereidwilligheid is om aan het onderzoek mee te werken. 

 

Het UMC Utrecht heeft als vertrekpunt gediend voor dit onderzoek. Hier is het onderzoek 

gestart en zijn de meeste respondenten gesproken om data te verzamelen. Omdat er bij 

aanvang van het onderzoek weinig bekend was over de toepassingen van digitale 

patiëntenportalen en de invoering en acceptatie ervan in het bijzonder is er voor gekozen 

om binnen een ander academisch ziekenhuis een toetsing te laten plaats vinden.  

Daarnaast waren er aanwijzingen vanuit eerder onderzoek naar acceptatie van technologie 

door verpleegkundigen dat de organisationele context ook van invloed zou kunnen zijn (Lee, 

2010). Om na te gaan in welke mate de context van de organisatie een rol speelt bij de 

acceptatie is er voor een tweede organiatie gekozen: het UMC St. Radboud in Nijmegen.  
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Bij kwalitatief onderzoek hangt het ideale aantal respondenten af van het moment van 

verzadiging. Van verzadiging is sprake wanneer er geen nieuwe concepten en categorieën 

meer naar voren komen (Rowan & Huston, 1997). Omdat de meest fundamentele informatie 

verzameld was en gezien de korte tijdsspanne is het aantal respondenten binnen het UMC 

St. Radboud beperkt gebleven. 

 

Er is voor gekozen om niet binnen één patiëntenportaal, en dus patiëntengroep, het 

onderzoek te laten plaatsvinden, maar bij meerdere. Op deze wijze kunnen ook contextuele 

factoren binnen een afdeling zoveel mogelijk meegenomen worden. Dit betekent dat de 

onderzochte portalen voor patiëntengroepen dienen met ziektes en aandoeningen van 

uiteenlopende aard. Daarnaast wordt er binnen de verschillende afdelingen sinds 

verschillende tijdsduur gewerkt door de zorgprofessionals met portalen. Zoals in hoofdstuk 3 

staat beschreven is in het UMC Utrecht in 2006 het eerste portaal ingevoerd bij de afdeling 

Dermatologie en Allergologie, het zogenaamde ‘Eczeemportaal’. In het UMC St. Radboud is 

de ‘Digitale IVF-poli’ als het eerste portaal ingevoerd in 2003. 

 

Doorgaans staat er bij onderzoek naar acceptatie van technologieën of innovaties de klant of 

patiënt centraal. Echter ligt de focus binnen dit onderzoek op de zorgprofessional, in dit 

geval de verpleegkundige. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen. Ten eerste is de 

verpleegkundige, zoals gezegd, degene die het portaal moet invoeren, ontwikkelen, beheren 

en introduceren aan de patiënt. Uit het theoretisch kader bleek al acceptatie hier een 

voorwaarde bij is en dat verpleegkundigen de grootste gebruikersgroep zijn bij 

zorgtechnologie. Ten tweede zijn de verpleegkundigen zelf degenen die het beste kunnen 

vertellen over hoe zij veranderingen in hun werk ervaren en waarderen. Vanuit het 

perspectief van de patiënt zijn er heel andere drijfveren te vinden voor het gebruik en de 

acceptatie van een portaal. 

 

In beide academische ziekenhuizen is er ook gesproken met een arts. Niet zozeer om 

conclusies te trekken over het acceptatiegedrag van de artsen, maar om de ervaringen van 

de verpleegkundigen in perspectief te plaatsen en te verscherpen. Maar ook om minder 

afhankelijk te zijn van de subjectieve belevingen van enkel één respondentengroep, namelijk 

verpleegkundigen, en op deze manier het onderzoek een zo’n ‘feitelijk’ mogelijk karakter te 

geven. Gezien de korte tijdsspanne van een bacheloronderzoek was het niet mogelijk meer 

artsen te spreken en ook hun acceptatiegedrag inzichtelijk te maken. 

 

Verder is er voor gekozen om met onderzoekers op het gebied van digitale 

patiëntenportalen te spreken, omdat het om een vrij nieuw en onontgonnen 

onderzoeksveld gaat en voort te kunnen bouwen op eerder onderzoek. 

 

Er zijn verschillende respondentengroepen gesproken binnen dit onderzoek; 

verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten, artsen, twee onderzoekers, een 

communicatiemedewerker en een manager. In totaal zijn er achttien respondenten middels 

een interview gesproken. Bij twee interviews zijn er twee respondenten tegelijkertijd 

gesproken. 

 

In dit onderzoek zijn dus zowel verpleegkundig-specialisten als verpleegkundigen gesproken. 

Gezien er geen grote verschillen zijn ondervonden tussen beide respondentengroepen is er 

gemakshalve voor gekozen door het hele onderzoek te spreken over ‘verpleegkundigen’. De 

term ‘verpleegkundig-specialisten’ is een vrij nieuw fenomeen, zoals is terug te lezen in het 

theoretisch kader in hoofdstuk 4. In de beroepspraktijk is het verschil nog in zoverre niet 

geïnstitutionaliseerd dat het van invloed is op de resultaten. Overal waar over de 
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‘verpleegkundige’ wordt gesproken, mag dus ook ‘verpleegkundig-specialist’ worden 

gelezen. 

De respondenten binnen het UMC Utrecht waren afkomstig van de volgende afdelingen: 

 

• Afdeling Reumatologie (Het Reumaportaal) 

• Afdeling Dermatologie en Allergologie (Het Eczeemportaal) 

• Afdeling Longziekten (Het CF-Portaal) 

• Afdeling Longziekten bij kinderen (Het CF-portaal voor kinderen) 

• Afdeling Infectieziekten (Het HIV-portaal) 

 

UMC 

Utrecht 

Verpleeg-

kundig-

specia-

listen 

Verpleeg-

kundigen 

Artsen Managers Communicatie-

medewerkers 

Onder-

zoekers 

Het Reumaportaal 2 0 0 0 1 1 

Het Eczeemportaal 1 1 0 1 0 0 

Het CF-Portaal 2 0 0 0 0 0 

Het CF-portaal voor 

kinderen 
1 0 0 0 0 0 

Het HIV-portaal 

 

1 0 1 0 0 0 

 

De respondenten binnen het UMC St. Radboud waren afkomstig van de volgende 

afdelingen: 

 

• Afdeling Neurologie (Digitale ALS-poli) 

• Afdeling Dermatologie (Digitale poli voor Dermatologie) 

• Afdeling Hartfalen (Digtitale poli voor Hartfalen) 

• Afdeling Orthopedie (Digitale poli voor Orthopedie) 

 
UMC 

Nijmegen 

Verpleegkundig-

specialisten 

Verpleegkundigen Artsen Onderzoekers 

Digitale ALS-poli  0 0 1 1 

Digitale poli voor 

Dermatologie 

0 1 0 0 

Digtitale poli voor 

Hartfalen 

1 0 0 0 

Digitale poli voor 

Orthopedie 

1 0 0 0 

 

De selectie van de respondenten binnen het UMC Utrecht is deels gedaan vanuit het Julius 

Centrum, het onderzoekscentrum van het UMC Utrecht, en deels middels de 

sneeuwbalmethode waardoor er een gevarieerde groep respondenten is gesproken. Binnen 

het UMC St. Radboud is de selectie geheel gedaan door een lokale coördinator van de 

Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie. 
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5.3.2. Interviews 

Het afnemen van interviews wordt ook wel gezien als één van de krachtigste instrumenten 

om anderen te begrijpen (Punch, 1993). Er is gekozen voor het afnemen van semi-

gestructureerde interviews (’t Hart, 2006) om informatie te verkrijgen. Dit geeft de 

mogelijkheid om voor de respondenten zelf relevante onderwerpen aan te dragen en geeft 

de onderzoeker de gelegenheid tot doorvragen. Dit heeft als gevolg dat de onderwerpen 

met betrekking tot de patiëntenportalen die leven bij de respondenten aan de orde zullen 

komen.  

De onderzoeker is met een open houding het interview in gegaan en heeft zich zoveel 

mogelijk aangepast aan de onderzoekssituatie. De reden hiervoor is dat de onderzoeker het 

onderzoeksonderwerp niet op voorhand wilde inperken. Doel is om ook de taal te gebruiken 

die gehanteerd wordt door de respondenten. De ontwikkelde topiclijst zal voornamelijk 

dienen als hulpmiddel om te voorkomen dat belangrijke onderwerpen vergeten worden. 

5.3.3. Analyse 

Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en zijn vervolgens letterlijk 

getranscribeerd; op deze manier kon er geen waardevolle informatie verloren gaan en 

konden citaten geïnterpreteerd worden vanuit hun context. Ook gaf het transcriberen de 

gelegenheid aan de onderzoeker om de informatie in een vroeg stadium te verwerken en 

deze bezigheid wordt dus beschouwd als een belangrijke eerste stap binnen het 

analyseproces. Stiltes, hoesten en kuchen zijn weg gelaten om de leesbaarheid van de 

transcripten te vergroten. Vervolgens werd per fragment gezocht naar een passende ‘code’. 

De topiclijst heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Hier komen deels begrippen op voor uit 

het theoretisch kader, echter is de topiclijst aangepast en aangevuld naar aanleiding van de 

eerste interviews. Deze zijn te typeren als ‘in vivo’ termen: coderingstermen die nauw 

aansluiten bij de belevingswereld van de respondenten (Maso & Smaling, 1998). Maar ook 

andere thema’s, die relevant bleken voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, zijn 

in de interviews besproken. Hier zijn nieuwe codes voor  gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is 

‘de vergoeding van een e-consult’. Op het moment dat er geen nieuwe codes meer naar 

voren kwamen, was er sprake van een uitputtend coderingschema (Thiel, van, 2007: 161). 

De volgende fase was het axiaal coderen, waarin naar verbanden tussen verschillende codes 

werd gezocht. Tussen codes kan een hiërarchische relatie bestaan, een code kan 

uiteenvallen in meerdere codes of codes worden juist samengevoegd omdat ze veel 

overeenkomsten blijken te hebben (Thiel, van, 2007: 163). Hierbij is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Excel als ondersteuning. De bevindingen vanuit de empirie zijn 

vervolgens besproken op basis van de theoretische verwachting zoals geformuleerd in het 

theoretisch kader in hoofdstuk 4. 

5.3.4. Rapportage 

Er is bij de rapportage gebruik gemaakt van de ‘Thick description’. Door een verhalende en 

gedetailleerde beschrijving van de empirische gegevens blijft de relatie tussen de ruwe data 

en de interpretatie daarvan inzichtelijk (Maso & Smaling, 1998). Bij de analyse zullen citaten 

een ondersteunende rol hebben voor het verhaal en daardoor ook de analyse 

verlevendigen. Bij de citaten zal er verwezen worden naar respondentennummers om een 

representatieve analyse en rapportage te garanderen. 

5.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voornamelijk gebaseerd op empirisch onderzoek. Dit 

houdt in dat de onderzoeksresultaten afhankelijk zijn van zowel het gedrag van de 

respondenten als van de onderzoeker. Dit is een reden waarom kwalitatief onderzoek vaak 

als minder betrouwbaar wordt gezien dan kwantitatief onderzoek. Het is daarom van belang 
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om nader in te gaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek en aan te geven 

op welke wijze getracht is beiden te vergroten. Betrouwbaarheid en validiteit hebben 

betrekking op twee soorten fouten die in de waarnemingen van een onderzoek kunnen 

voorkomen: toevallige en systematische fouten (’t Hart en Boeije, 2005).  

5.4.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van onderzoek heeft betrekking op de nauwkeurigheid en de 

consistentie waarmee het onderzoek is uitgevoerd. De betrouwbaarheid van een onderzoek 

is groter, naarmate er minder toevallige fouten zijn gemaakt. Toevallige fouten kunnen 

bijvoorbeeld zitten in het verkeerd verstaan, transcriberen of interpreteren bij een interview 

van een respondent. 

Om de betrouwbaarheid van een onderzoek te vergroten zal er de garantie moeten zijn dat 

er wordt gesproken over dezelfde begrippen en definities om misinterpretatie te 

voorkomen. Een heldere afbakening van de onderzoeksconcepten is dus van cruciaal belang. 

In dit onderzoek zijn er verschillende theoretische bronnen aangeboord in het theoretisch 

kader om de begrippen helder te definiëren. Dit heeft als input gediend voor de topiclijst die 

voornamelijk als hulpmiddel heeft gediend en niet als volledig structurerend voor de 

interviews. Verder is een voordeel van kwalitatief onderzoek dat ook empirische kennis 

meegenomen kan worden en er dus een breed scala aan benaderingen meegenomen kan 

worden; binnen kwantitatief onderzoek is deze mogelijkheid er in mindere mate. 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek toetsbaar te maken is het van belang om de 

verkregen data en onderzoeksmethoden inzichtelijk te maken; een gedetailleerde 

bronnenlijst, methodehoofdstuk en transcripten zijn dus van belang. Deze zijn in dit  

onderzoeksrapport terug te vinden of zijn op te vragen bij de onderzoeker. Dit maakt 

repliceerbaarheid van het onderzoek mogelijk. Verder zijn in het onderzoeksproces de 

gemaakte keuzes voortdurend verantwoord binnen focusgroepen aan medeonderzoekers, 

om de betrouwbaarheid te vergroten (Yin, 2009). Daarnaast zijn na de interviews de 

transcripten terug gestuurd naar de respondenten om te verifiëren of de gegeven informatie 

juist geïnterpreteerd is door de onderzoeker. 

5.4.2. Validiteit  

Waar het bij de betrouwbaarheid van een onderzoek gaat om toevallige fouten, wordt de 

validiteit van een onderzoek beïnvloed door systematische fouten. Systematische fouten zijn 

gevaarlijk voor een onderzoek omdat ze de validiteit van het onderzoek ondermijnen. 

Wanneer er veel systematische fouten worden gemaakt, betekent dit dat de analyses en 

conclusies van het onderzoek niet overeen komen met de waarheid en dus niet kloppen. 

Systematische fouten kunnen zitten in een gebrek aan kennis en vaardigheden van de 

onderzoeker. Ook de respondenten kunnen hierin een rol spelen. Zo kunnen zij ervoor 

kiezen om sociaal-wenselijke antwoorden te geven (’t Hart, 2006). Door anonimiteit van de 

respondenten te garanderen en een zo open mogelijke houding aan te nemen door de 

onderzoeker is getracht dit te voorkomen. 

 

Er bestaat een onderscheid tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit betreft de 

vraag of de onderzoeker daadwerkelijk heeft gemeten wat hij wilde meten. Voor dit 

onderzoek betekent dit dat het zuiver zal moeten draaien om de beleving van digitale 

patiëntenportalen en niet om de beleving van andere organisationele ontwikkelingen of 

veranderingen die invloed kunnen uitoefenen op de werkzaamheden en werkbeleving van 

verpleegkundigen.  

 

Externe validiteit betreft de mate van generaliseerbaarheid van de behaalde 

onderzoeksresultaten en verwijst hiermee naar het domein waarvoor de conclusies als 
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geldend worden gezien. Hierbij is de logische gedachtegang dat meer cases als beter 

uitgangspunt wordt gezien voor de validiteit van het onderzoeksresultaat. Echter moet er 

een onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatieve en analytische generaliseerbaarheid 

(Yin, 2009; Van Thiel, 2007). Analytische generaliseerbaarheid betreft het komen tot een 

representatieve respondentenselectie op basis van diversiteit in respondenten in plaats van 

op het aantal respondenten.  

 

Binnen dit onderzoek zijn verschillende patiëntengroepen onderzocht, zodat er verschillende 

contexten meegenomen worden in het onderzoek. Daarbinnen is gesproken met 

verpleegkundigen, artsen en andere betrokkenen. Echter zal er bij de analyse en de 

conclusie de geldigheid van de kennis voor andere contexten steeds moeten worden 

besproken. 

5.5. Operationalisatie 

De operationalisatie houdt in dat de belangrijkste begrippen en concepten uit de theorie 

vertaald worden naar de onderzoekspraktijk (Van Thiel, 2007: 50). Het Technology 

Acceptance Model (Davis, 1989) heeft als ondersteuning gediend bij het opstellen van een 

topiclijst voor de semi-gestructureerde interviews. De factoren uit het basismodel zijn 

meegenomen. De elementen ‘waargenomen gebruikersgemak’ en ‘waargenomen nut’ en 

‘algemene waardering’ zijn in de topiclijst opgenomen. De factoren ‘waargenomen controle 

over eigen gedrag’ en ‘subjectieve norm’ zijn ook in de topiclijst verwerkt.  

 

Andere factoren en processen die van invloed zijn op acceptatie van digitale 

patiëntenportalen zijn met name opgevangen door bij alle vragen zoveel mogelijk om 

toelichting te vragen. Ook werd er gevraagd naar voordelen, nadelen en gevolgen van 

digitale patiëntenportalen. Verder is er voor gekozen om op de verschillende functies in te 

gaan; ‘inzicht in het eigen dossier’, ‘e-consulting’ en ‘zelfmonitoring’.  

Daarnaast is iedere respondent in eerste instantie gevraagd een achtergrond te schetsen van 

zijn functie, werkzaamheden, afdeling en het behandeltraject binnen de patiëntengroep. 

Ook is gevraagd in welke mate de respondent vrij is bij de inrichting van zijn of haar werk. Dit 

naast algemene respondentengegevens zoals leeftijd en opleiding. Inzicht in deze 

achtergronden zijn van belang gezien het onderzoek binnen meerdere patiëntengroepen 

heeft plaatsgevonden. 

 

Ook was er ruimte voor respondenten om zelf onderwerpen in te brengen. Een open 

houding van de onderzoeker diende als uitgangspunt. Naar aanleiding van de eerste 

interviews is de topiclijst aangevuld en aangepast. De gehanteerde topiclijsten zijn terug te 

vinden in bijlage ll en lll. 

5.6 Conclusie 

De focus binnen dit kwalitatieve onderzoek ligt op de waardering en beleving van digitale 

patiëntenportalen door verpleegkundigen en verpleegkundig-specialisten binnen twee 

academische ziekenhuizen. De theoretische deelvragen zijn beantwoord aan de hand van 

het theoretisch kader in hoofdstuk 4. Door middel van semi-gestructureerde interviews 

onder 18 respondenten zullen de empirische deelvragen beantwoord worden. De letterlijk 

uitgewerkte transcripten zijn gecodeerd en geanalyseerd. De rapportage is op verhalende 

wijze gedaan aan de hand van citaten van de respondenten. 

 

Nu vast is gesteld wat er onderzocht is en op welke wijze dit het onderzoek uitgevoerd is 

brengen de volgende hoofdstukken de bevindingen in kaart. In hoofdstuk 6 tot en met 8 

worden de empirische bevindingen beschreven. 
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Hoofdstuk 6: Bevindingen        

Zij moeten er ook mee werken, anders gaat het hele feest niet door. (..). De 

zorgprofessional moet het introduceren bij de patiënt, die moet leuke antwoorden geven 

op mailtjes, of navraag doen van; ‘Ik heb je al een tijdje niet in het patiëntenportaal 

gezien, gaat alles goed?’ Zij zijn eigenlijk degenen die het doen. (Resp. 15) 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van het onderzoek besproken worden. In hoofdstuk 

vijf is beschreven op welke wijze de respondentenselectie heeft plaats gevonden. De 

bevindingen binnen het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud in Nijmegen zullen 

gezamenlijk behandeld worden, waarbij er zo nu en dan accenten gelegd zullen worden. Dit 

zal duidelijk aangegeven worden. Bij het behandelen van de bevindingen is het van belang 

om de centrale onderzoeksvraag in gedachte te houden;  

In hoeverre en op welke wijze accepteren verpleegkundigen in het ziekenhuis digitale 

patiëntenportalen? 

De volgende empirische deelvragen zijn ondersteunend bij de beantwoording van de 

centrale onderzoeksvraag: 

  

1.       Op welke wijze worden digitale patiëntenportalen ontwikkeld en ingevoerd binnen het 

UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

 

2. Op welke wijze gebruiken verpleegkundigen het digitale patiëntenportaal binnen het UMC 

Utrecht en het UMC St. Radboud? 

 

3. Hoe ervaren en waarderen verpleegkundigen digitale patiëntenportalen binnen het UMC 

Utrecht en het UMC St. Radboud? 

 

Eerst zullen de bevindingen besproken worden van het empirische deel van het onderzoek.  

Ten slotte zullen de empirische deelvragen samenvattend beantwoord worden. 

6. 1. Op welke wijze worden digitale patiëntenportalen ontwikkeld en ingevoerd binnen 

het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

6.1.1. Aanleiding 

 

Een onvermijdelijke ontwikkeling 

De vraag en de behoefte van de patiënt zien de verpleegkundigen als de belangrijkste reden 

om een digitaal patiëntenportaal in te voeren. ‘Het gaat ons er dus niet zozeer om dat we    

e-health aanbieden om de reguliere zorg te vervangen, maar wel om te voldoen aan de 

huidige vraag’ (Resp. 3). ‘Vanuit die gedachte van de patiënt is het geredeneerd. Hieruit is 

het idee ontstaan’ (Resp. 1). De behoefte van de patiënt wordt hierbij gezien in het licht van 

bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin zien verpleegkundigen het veelal als een 

onvermijdelijke ontwikkeling om als ziekenhuis internettechnologie te gaan integreren in de 

zorg. ‘Ik denk omdat je daar als ziekenhuis niet onderuit kan om op een andere manier te 

gaan communiceren met patiënten, dat gebeurt al om je heen, en als je daar op achterblijft, 

dan mis je de boot straks’ (Resp. 5). Een andere verpleegkundige vergeleek de invoering van 

het digitale patiëntenportaal met de aanschaf van de telefoon in de jaren zeventig om de 

noodzaak aan te geven; ‘Je moet gewoon een telefoon aanschaffen als je gebeld wilt worden’ 

(Resp. 12).  
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Een groot deel van de aanleiding wordt dus bij de patiënt gelegd. In dit kader wordt 

het digitale patiëntenportaal gezien als een middel om betere zorg aan de patiënt te kunnen 

verlenen. In lijn hiermee zijn de verpleegkundigen zich bewust van de veranderende relatie 

tussen behandelaar en patiënt. Veel patiënten komen met internetuitdraaien op consult of 

zijn goed geïnformeerd, voor een verpleegkundige is dat niet vreemd. De patiënt heeft meer 

behoefte aan overleg en interactie en dit is een ontwikkeling die niet is tegen te gaan (Resp. 

5, 10, 11, 12). Een digitaal patiëntenportaal dient in deze zin als ondersteuning binnen de 

veranderende relatie. ‘Mensen die willen dat soort dingen niet meer van; ik ga naar een arts 

en de arts zegt; je moet dit en dit doen en kom over zes weken maar terug. En dan.. dat is zo 

uit de tijd’ (Resp.12). Over het algemeen zien verpleegkundigen de invoering van het digitale 

patiëntenportaal als een noodzakelijke en vanzelfsprekende ontwikkeling. 

In sommige gevallen ondervonden zij dat ook letterlijk in hun werk. ‘We blijven maar 

foldertjes geven.. kunnen we daar dan niet iets anders voor verzinnen? Dat mensen dat 

digitaal gewoon na kunnen lezen?’ (Resp. 10). Niet alleen met betrekking tot 

informatievoorziening, ook met het oog op mailverkeer. ‘We hadden zelf al een e-mailadres 

aangemaakt dat voor alle vragen diende van patiënten. Op een gegeven moment kwamen er 

300 mails binnen’ (Resp. 16). Binnen een aantal afdelingen werd er dus al gemaild met 

patiënten. Patiënten vroegen hier veelal zelf om, want vanuit het ziekenhuis is het gezien de 

privacygevoeligheid van de medische informatie niet toegestaan om mailcontact aan te gaan 

met patiënten. Echter geven verschillende verpleegkundigen aan hiervan niet op de hoogte  

te zijn, zij zijn zich daarentegen wel bewust van de nadelen die aan dit mailcontact vast 

zitten. ‘Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie; er is geen overzicht meer in de 

binnenkomende vragen, mailtjes kunnen verloren gaan, met andere woorden is het geen 

‘net’ systeem’ (Resp. 15). 

  
Daarnaast wordt het gebruik van het patiëntenportaal door een arts binnen het UMC Utrecht ook wel 

gezien als middel om je als ziekenhuis naar buiten te profileren op het gebied van innovatie en 

zorgtechnologie. Deze reden wordt door verpleegkundigen nauwelijks tot niet genoemd. Een arts die 

vrij kritisch over het bestaan van het portaal is zegt dan ook: ‘Voor het UMC heeft het met name het 

voordeel van; kijk eens hoe goed wij meegaan in de markt en hoe innovatief we zijn’ (Resp. 13). 

Volgens de verpleegkundigen mag dit niet de hoofdreden zijn om een digitaal patiëntenportaal in te 

voeren. ‘Het enige waar je zou kunnen spreken van een vergoeding is dat je hoger in de charts komt te 

staan. Want als jij als ziekenhuis digitale poli’s biedt, is dat een enorme puntenscore. Om het alleen 

daarvoor te doen, vind ik onzin. Zou ik er nooit aan meewerken. Dat vind ik kletskoek. Maar ik ben er 

van overtuigd dat we die kant opgaan’ (Resp. 12). In dit opzicht is te stellen dat deze verpleegkundige 

in grotere mate loyaal is aan haar beroep dan aan de organisatie.  

6.1.2. Ontwikkeling 

 

Topdown versus Bottom-up 

Er zijn verschillende methoden waarop digitale patiëntenportalen binnen een organisatie 

ontwikkeld en ingevoerd kunnen worden. Hierbij zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen 

tussen de twee onderzochte ziekenhuizen, het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud.  

Uit het gesprek met een manager blijkt dat het UMC Utrecht is te typeren als een 

gedecentraliseerde organisatie. ‘We hebben een Raad van Bestuur die de kaders aangeeft en 

dat gaat dan over patiëntveiligheid en hospitality, hoe jij daar als divisie dan weer invulling 

aangeeft dat moet je dan zelf weten’ (Resp. 13). Zorgdivisies hebben de beschikking over 

een budget waar zij de zorg en de zorgactiviteiten mee kunnen bekostigen. Hierbij kunnen 

ze er voor kiezen om een deel van hun budget te gebruiken voor bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van digitale patiëntenportalen.  

Het initiatief voor het digitale patiëntenportaal is binnen het UMC Utrecht dan ook 

genomen op de werkvloer. ‘[Naam verpleegkundige] is eigenlijk ooit begonnen met 
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patiëntenportalen. Het idee van patiëntenportalen is dus wel origineel opgeborreld en 

ontstaan in het UMC Utrecht en ook verder ontwikkeld’ (Resp. 15). Op één afdeling is het 

idee opgekomen bij een verpleegkundige en die heeft een project opgezet waar het portaal 

in 2006 uit voort kwam. Dit gebeurde op eenvoudige en kleine schaal: ‘er is mij toentertijd 

gevraagd of ik een aantal pagina’s in html kon zetten’, (Resp. 15) vertelt een betrokken 

onderzoekster. ‘Het begon dus eigenlijk wel helemaal bij nul’ (Resp. 16). Andere afdelingen 

volgden later.  
Afdelingen zijn onafhankelijk van elkaar aan de slag gegaan met de digitale 

patiëntenportalen. Voornamelijk waar zich initiatiefnemers in de organisatie bevonden die 

het voortouw nemen in de ontwikkeling van dergelijke toepassingen; ‘Je hebt altijd wel 

mensen nodig die daadkrachtig zijn, die beslissingen durven te nemen’  (Resp. 18). Vanuit de 

Raad van Bestuur was er voorheen geen uniforme stellingname met betrekking tot e-health. 

De portalen die er nu zijn, zijn dus vooral het gevolg van het initiatief van de zogenaamde 

innovators, zoals Rogers (1962) ze typeert, binnen het ziekenhuis. De divisies zijn zelf vrij 

dergelijke initiatieven op te pakken en uit te voeren.’Wanneer je iets in dit huis wilt, dan is 

dat mogelijk’ (Resp. 18).  

Essentieel voor de invoering van digitale patiëntenportalen zijn dus managers, 

verpleegkundigen en artsen op de werkvloer die zich inzetten voor de ontwikkeling van e-

health. ‘Als je geen kartrekker hebt dan krijg je het niet voor elkaar (..) als je die commitment 

allemaal niet hebt dan is het trekken aan een dood paard’ (Resp. 10). 

  

Opvallend is dat alle vijf respondenten in het UMC St. Radboud uit zichzelf begonnen over de 

Raad van Bestuur en haar rol binnen het UMC. In Nijmegen heeft de Raad van Bestuur heel 

duidelijk een standpunt ingenomen met betrekking tot de digitalisering van het UMC St. 

Radboud. ‘Het is heel duidelijk vanuit de Raad van Bestuur dat de hele digitalisering van het 

Radboud trager gaat dan zij gehoopt hadden. Wij liepen echt.. het Radboud liep wat dat 

betreft afgelopen jaren echt achter. (..) daar is ook heel veel winst in geboekt’ (Resp. 14). De 

beslissing voor de invoering van digitale patiëntenportalen is dan ook op centraal niveau 

genomen. Het UMC St. Radboud heeft het systeem aangeschaft en tien geïnteresseerde 

afdelingen konden meedoen aan het pilotproject. ‘We hebben aan die pilot mee gedaan, 

maar we zaten er al voor. We waren al bezig om een eigen website in elkaar te draaien om te 

kijken, om er ervaring mee op te doen. Toen kwam dit langs. (..) Wij zaten er al ver voor’ 

(Resp. 12). Deze afdelingen hebben toen gewacht op het ziekenhuisbrede project. Een 

betrokken verpleegkundige geeft aan dat ze het wel zag als nadeel dat dit nog een tijd 

duurde; ‘toen hebben we nog een jaar op die pilot moeten wachten’ (Resp. 12). In die zin 

waren enthousiaste afdelingen in grotere mate afhankelijk van de Raad van Bestuur. 

Desondanks zag de verpleegkundige hier hoofdzakelijk de voordelen van in. ‘Het is altijd 

handiger om het in te steken wanneer het ziekenhuisbreed gaat, want dan zit je in een eigen 

lay-out en zonder zo’n zelfgeknutseld siteje, waar ook niets mis mee is, maareh, als het 

ziekenhuisbreed uitgerold wordt moet je daarin gaan zitten’ (Resp. 12).  

Omdat er voornamelijk afdelingen mee deden aan de pilot die vooraf al 

geïnteresseerd waren in de toepassing van internettechnologie in de zorg , is het niet zo dat 

de participerende afdelingen het ‘opgelegd’ hebben gekregen of dat de verpleegkundigen 

dat zo ervaren. Over de Raad van Bestuur verteld een andere verpleegkundig-specialist: 

‘Als je vanuit huis niet het commitment hebt, dan kun je wel van alles gaan 

verzinnen, maar dan zit je ook altijd met dit soort projecten met ICT. Er zijn allerlei kosten 

aan verbonden. Dus als je dat in je eentje gaat doen, dan draai je overal voor op. En met de 

ondersteuning van de Raad van Bestuur kun je wel veel meer voor elkaar krijgen om dat ook 

gewoon goed neer te zetten in huis. Dat het ondersteund wordt door de verschillende 

disciplines en met name ook de ICT hier in huis’ (Resp. 11).Er is een uniform systeem 

aangeschaft waarbinnen de afdelingen zelf de mogelijkheid kregen de portalen in te richten, 
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dus desgewenst functies in te zetten of weg te laten. Afdelingen kunnen de digitale 

patiëntenportalen zelf inrichten binnen de technische mogelijkheden.  

  

Enerzijds is het initiatief binnen het UMC Utrecht ontstaan op de werkvloer, een 

zogenaamde bottom-up benadering. Aan de andere kant in het UMC St. Radboud een 

duidelijke stellingname door de Raad van Bestuur en kan er gesproken worden van een top-

down benadering. Opvallend is echter wel dat in beide gevallen afdelingen zijn begonnen 

met een digitaal patiëntenportaal die al geïnteresseerd waren. 

  

Eén uniform portaal 

Binnen het UMC Utrecht is het  voordeel voor de eerste afdeling met een portaal, die dus 

door henzelf ontwikkeld is, dat er een natuurlijk commitment is vanaf de werkvloer. De 

zorgprofessionals hebben het portaal immers zelf ontwikkeld en hebben inzicht in de keuzes 

die ten grondslag liggen aan het huidige digitale patiëntenportaal. Een nadeel voor de 

afdelingen die later volgden, is dat het eerste portaal voornamelijk gebaseerd is op de 

behoeften die bestonden binnen de eerste afdeling tijdens de ontwikkeling. Andere 

volgende afdelingen namen dit eerste portaal namelijk als uitgangspunt. ‘..die krijgen nu een 

vast pakket aangeboden van dit kunnen we je bieden en dit is voorlopig. In zoverre kun je er 

kleine verschillen in aan geven wat je uiteindelijk in het portaal wel of niet wilt. Dus je kunt er 

dus wel iets in variëren, maar er is wel een vast pakket dat je hebt’ (Resp. 5). ‘Ja en dat zit 

dus in MyUMC. Dus dat lijkt allemaal heel erg op elkaar. Dan heb je dus wel modules, dus je 

kunt dus zelf kiezen hoe je je portaal inricht’ (Resp. 18). Daardoor geven verschillende 

verpleegkundigen aan dat het huidige portaal niet helemaal voldoet aan de behoeften van 

henzelf en de patiëntengroep. ‘Nou de ontwikkeling niet want dat wordt op andere 

afdelingen gedaan en er is uiteindelijk een product uitgekomen waar wij het dan mee 

moeten doen, anders had er heel anders uitgezien, wat ons betreft’ (Resp. 5).  

Een ander nadeel van een bottom-up benadering is dat de afdelingen naast elkaar 

zijn gaan werken met digitale patiëntenportalen en de systemen, de portalen, ook naast 

elkaar bestaan. Praktisch gezien betekent dit wanneer een patiënt zowel HIV als eczeem 

heeft, de patiënt twee verschillende portalen moet hebben en dus ook twee keer moet 

inloggen. ‘Het is nu zo dat het allemaal losse portalen zijn, je hebt het Reumaportaal en nog 

meer portalen. Volgens mij wordt dat bij het nieuwe systeem één’ (Resp. 6). 

Er wordt een punt bereikt dat een uniform systeem binnen het ziekenhuis wel noodzakelijk 

wordt. ‘We hebben dus eerst toch wel geëxperimenteerd met verschillende dossiers en toen 

is er toch wel uit geleerd dat er gemeenschappelijkheid nodig is’ (Resp. 18). 

Dit jaar juni wordt het nieuwe informatiesysteem ‘Ezis’ ziekenhuisbreed ingevoerd, dit zal er 

toe leiden dat het vanaf dat moment technisch mogelijk is vanuit alle afdelingen binnen het 

UMC Utrecht portalen op te zetten. Daarnaast ontstaat hiermee één uniform portaal binnen 

het ziekenhuis. Dat is ook een wens die bijvoorbeeld bij een manager ligt; ‘ik wil ook naar 

een meer generalistischer model’ (Resp. 18). Echter zullen er wel projectgroepen per afdeling 

opgezet moeten worden om besluiten te nemen over verschillende zaken. Bijvoorbeeld over 

de indeling en de functionaliteiten die bij een bepaald ziektebeeld bruikbaar zijn en over de 

wijze waarop een portaal wordt ingevoerd en wordt geïntroduceerd bij de zorgprofessionals 

en patiënten. 

  Binnen het UMC St. Radboud geldt als voordeel dat er technisch brede 

mogelijkheden zijn. Afdelingen kunnen hierin ook zelf keuzes maken. Zo is er een afdeling 

die het portaal voornamelijk gebruikt voor informatieverstrekking; ‘het e-consult hebben we 

vooralsnog nog niet gekozen, omdat we patiënten gewoon willen zien of willen horen.. hè 

dat je.. ja anders krijg je eindeloze chatsessies en dan heb je eigenlijk nog niet genoeg 

informatie om het te interpreteren of..’ (Resp. 10). Verder geven verpleegkundigen die 

betrokken waren bij de ontwikkeling in beide ziekenhuizen als voordeel aan dat ze zelf 
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keuzes hebben kunnen maken hoe er binnen de afdeling gewerkt wordt met het portaal. 

Bijvoorbeeld dat afdelingen er voor kiezen om wel of geen notificatie te krijgen in hun mail 

bij nieuwe e-consulten en dat zij zelf bepalen hoe het bij de patiënten wordt geïntroduceerd. 

  

Enthousiaste projectgroepen 

In de meeste gevallen is er bij de ontwikkeling en invoering gewerkt in projectgroepen. Waar 

het alleen ging om de invoering dan was het veelal een klein team van zorgprofessionals. 

‘We hadden een projectgroep met artsen, verpleegkundigen, communicatie en ICT..’ (Resp. 

16). Bij de ontwikkeling werd ook de alledaagse praktijk van de verpleegkundigen 

meegenomen. ‘Eigenlijk, de communicatie, de ICT en het beleid moesten er gewoon bij om 

het project te leiden en de arts en de verpleegkundigen die er bij betrokken waren, waren 

geloof ik gewoon gevraagd. Om te zorgen dat de praktijk er heel erg bij wordt betrokken. Dat 

is wel heel belangrijk, zij kennen ook de patiënten het beste’ (Resp. 16). In deze 

bijeenkomsten werd besproken welke functionaliteiten een portaal zou moeten beschikken 

vanuit verschillende perspectieven bekeken. ‘Een soort klankbordgroepbijeenkomsten. 

Waarbij je met z’n allen nadenkt over; wij willen dit en hoe gaan we dit vormgeven en met 

webbouwers erbij en met allerlei mensen erbij’ (Resp. 1). 
Opvallend is dat in de projectgroepen voornamelijk medewerkers hebben gezeten 

die enthousiast zijn over toepassing van internettechnologie binnen de zorgverlening.  

Enerzijds logisch, mensen die de toegevoegde waarde en de urgentie inzien van het gebruik 

van internet zijn bereid zich er voor in te zetten en mee te denken over de ontwikkeling en 

invoering ervan. ‘Ik vind het echt een noodzaak. Ik vind dat iedereen dat moet vinden. Maar 

dat is niet zo. (..) Anderen zijn weer in andere dingen heel goed en die mogen dat dan’ (Resp. 

12). Anderzijds is het gevaar dat niet alle gebruikers even goed vertegenwoordigd worden, 

ondanks dat er multidisciplinaire teams werken aan de ontwikkeling. In de praktijk zijn het 

niet alleen de verpleegkundigen die hebben mee gedacht over de ontwikkeling die het 

portaal gebruiken op de werkvloer. Ook andere zorgprofessionals zullen ermee moeten 

werken. ‘Dat is altijd het nadeel van een projectteam. Die mensen zijn altijd heel enthousiast, 

die vergeten dan de rest van de groep mee te krijgen’ (Resp. 13) geeft een arts aan, 

verpleegkundigen zijn hier milder in. Een verpleegkundige in het UMC Utrecht stelt: ‘Het 

projectteam was enthousiast natuurlijk en is nog steeds enthousiast. Hoe dat over komt bij 

de rest van de collega’s die er mee werken, dat heeft tijd nodig.. denk ik’ (Resp. 8). Andere 

verpleegkundigen erkennen dat het deels een kwestie van tijd is en spreken in deze zin over 

een benodigde ‘cultuuromslag’, die bij deelvraag 2 aan de orde zal komen. 

 

Weerstand vanuit een andere hoek 

De verpleegkundigen geven aan dat tijdens de ontwikkeling van het digitale 

patiëntenportaal het grootste discussiepunt zat in welke informatie wel en niet inzichtelijk 

zou worden voor de patiënt. Hierbij kon er een spanningsveld ontstaan tussen wat artsen en 

verpleegkundigen als een wenselijke situatie zien. Zowel in het UMC Utrecht als in het UMC 

St. Radboud is (een deel van) het eigen medisch dossier van een patiënt inzichtelijk via het 

digitale patiëntenportaal. In het UMC St. Radboud is dit uitgebreider dan in het UMC 

Utrecht. Verpleegkundigen zijn over het algemeen positief over deze mogelijkheid ‘het is 

allemaal informatie die over de patiënt gaat.. dus we vinden dat ze gewoon recht hebben op 

het inzien van eigen dossier’ (Resp. 10). Voordelen zijn dat ‘de patiënt kan meedenken en dat 

overzichten actueler zijn’ (Resp. 6) en wanneer ‘iemand nerveus is bijvoorbeeld. (..) dat je 

iemand er op kan wijzen; kijk er zelf even in... (Resp. 9) voorafgaand aan een consult. Dat 

‘zorgt voor stressvermindering’ (Resp. 8). 

In sommige gevallen zal de patiënt minder gespannen naar een consult komen wanneer hij 

of zij voorafgaand aan het consult al de labuitslagen heeft in kunnen zien. De meeste 

verpleegkundigen geven aan dat ze het als wenselijk zien dat de patiënt zoveel mogelijk 
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informatie kan inzien: ‘Als je dan zegt we gaan het transparant maken, waarom laat je dan 

maar twee procent zien..?’ (Resp. 7). En: ‘nou, ik heb van patiënten eigenlijk niets terug 

gehoord wat nadelig was, alleen dat ze vinden dat ze soms te weinig kunnen inzien’ (Resp. 

5). 

Echter kwam er tijdens de ontwikkeling weerstand vanuit een andere hoek met 

betrekking tot het inzichtelijk maken van medische informatie. ‘Nou, specialisten en 

neurologen.. in het begin hadden ze er grote bezwaren tegen.. dat al onze patiënten de 

specialisten in kunnen zien. Al de brieven die naar de huisarts gestuurd worden. En uhm, ze 

zeiden; dat is niets voor patiënten. Ze kunnen dat helemaal niet lezen, allemaal moeilijke 

taal’ (Resp. 10). Artsen waren over het algemeen niet blij met de ontwikkeling dat het 

medische dossier inzichtelijk werd volgens de verpleegkundigen. Verschillende 

verpleegkundigen gaven aan dat er sprake was van weerstand onder artsen. ‘Alles wat je 

weet op het gebied van weerstand komt dan voorbij; tegenwerken’ (Resp. 18). Artsen 

hadden de angst dat patiënten informatie bijvoorbeeld niet zouden begrijpen en daardoor 

verkeerd zouden interpreteren. Dit zou voor onnodige onrust zorgen onder patiënten; 

afwijkingen in labwaarden hoeven bijvoorbeeld niet altijd iets ernstigs te betekenen. ‘Dan 

heb je dus normaalwaarden en dan zit je er iets boven en dan zit iedereen op de kast’ (Resp. 

18) Een ander gevolg zou een verhoogde werkdruk zijn door een toestroom van vragen die 

patiënten zouden sturen middels een e-consult. ‘In eerste instantie was er toch wel een soort 

van angst van; we krijgen enorm veel vragen en we worden helemaal overstelpt door 

medische vragen over (..) wat dit betekent en wat dat betekent’(Resp. 3). 

  

Het zijn vooral de verpleegkundigen die zich bezighouden met het beheer van het portaal en 

de behandeling van e-consulten. Artsen zijn er in mindere mate bij betrokken, zij 

beantwoorden af en toe een e-consult wanneer een verpleegkundige deze aan hen door 

geeft of door stuurt. ‘Wij, zowel bij de eczeem als bij de reuma, hebben er voor gezorgd dat 

e-consulten niet bij de artsen binnen komen, maar bij de verpleegkundigen’ (Resp. 10). 

Volgens een aantal verpleegkundigen zat de weerstand van artsen hem daarom meer in de 

andere wijze waarop artsen zouden moeten gaan rapporteren en formuleren in het dossier; 

‘zij waren gewend om naar zichzelf of collega’s te schrijven (..).. als je denkt dat een patiënt 

het niet mag lezen.. dan betekent dat je er iets in hebt geschreven dat er niet in hoort.(..) dan 

moet je dus leren om beter in het dossier te schrijven’ (Resp. 10). Deze verpleegkundige 

stelde zelfs: ‘dan wordt er wel eens dingen in het dossier geschreven dat je denkt van.. nou, 

nou,nou, moet dat op die manier?! Met botte boerentaal en ja.. dat ze soms op zo’n manier 

over patiënten schrijven dat de honden daar geen brood van lusten’ (Resp. 10). Dit zou om 

een cultuurverandering vragen. ‘Informatie is van de patiënt zelf, dat is niet van de dokter. 

Dat is van de patiënt. En leer nou maar eens om dat op een fatsoenlijke manier te doen’ 

(Resp. 10). De verpleegkundigen fungeren in deze zin meer als ‘bondgenoot’ van de patiënt. 

De weerstand uitte zich soms, binnen het UMC St. Radboud, op dusdanige wijze dat 

medisch-specialisten naar de Raad van Bestuur stapten om daar hun beklag te doen. ‘We 

hebben toen gehoord dat er commentaar was vanuit die hoek en ook vanuit de internisten. 

Dat is niet onze pakkie-an, dat regel je maar op een ander niveau, met de Raad van Bestuur, 

als je daar problemen mee hebt,ja, dus ... onze patiënten hebben gewoon recht op hun eigen 

dossier en daar horen ook de brieven van de neurologen bij..’ (Resp. 13). 

Binnen afdelingen waar al langer gewerkt wordt met de portalen, en waar een 

‘cultuuromslag’ reeds heeft plaats gevonden, zijn artsen over het algemeen positiever: ‘Zij 

vinden het prima. Zij krijgen het door wanneer wij het niet kunnen beantwoorden. Wij 

zeggen dan; kun je even het mailtje van die en die beantwoorden? Nou prima. Dat kunnen zij 

dan die dag ook op hun eigen tijd doen. Ik denk dat dat heel makkelijk is’ (Resp. 7). Zij 

hebben ervaren hoe het is om met een digitaal patiëntenportaal te werken. ‘ Maar in de 

praktijk blijkt dat heel erg mee te vallen. Als patiënten iets tegenkomen in het dossier, dan 
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tikken ze het in op Google en dan zeggen; oh, dit betekent het en krijgen we er eigenlijk heel 

weinig vragen over en zijn de vragen die we krijgen eigenlijk heel erg adequaat zeg maar en 

heel erg gericht op het eigen ziekteproces’ (Resp. 3). 

 

Succesverhalen  

‘Ik merk wel dat wanneer ik het aan andere specialisten laat zien of andere ziekenhuizen met 

dezelfde doelgroep of ook hier in huis bij betrokken specialisten hier in de keten... dan zijn ze 

wel allemaal heel enthousiast’ (Resp. 11). Door veel verpleegkundigen wordt er gesproken 

over en verwezen naar het succes van andere afdelingen met het portaal. ‘De meesten hier 

reageerden heel positief. Ze wisten dat wij er mee bezig waren. We hadden natuurlijk nogal 

wat publiciteit gehad. Omdat wij de eersten waren in het ziekenhuis..’ (Resp. 10).  

In het UMC Utrecht dienen het Eczeemportaal en het Reumaportaal als referentie. 

Verpleegkundigen die betrokken waren bij de ontwikkeling krijgen regelmatig reacties van 

andere zorgprofessionals als; ‘Wij willen dat ook. Er is bekendheid natuurlijk, mensen lezen 

dat het kan. Ik word wel gebeld door andere verpleegkundigen en artsen; hoe heb je het voor 

elkaar gekregen?’ (Resp. 18). De succesverhalen zorgen voor een bewustzijn binnen de 

organisatie over de mogelijkheid en het resultaat van digitale patiëntenportalen. ‘Eigenlijk is 

het een soort wisselwerking geweest; we hadden natuurlijk al een aantal portalen in huis, 

maar we hadden zelf ook al interesse’ (Resp. 8). 

Ook kan het er aan bijdragen dat weerstand die er in eerste instantie, zoals bij veel 

nieuwe dingen, zou kunnen zijn, afneemt. Dit door dat binnen andere afdelingen de 

toestroom aan vragen meeviel en het leren werken er mee meeviel. ‘We zagen inderdaad 

wat het daar opleverde, het werkte goed en artsen waren ook bang voor gevolgen. Want als 

de patiënt ook de labuitslagen kan zien, wat gaat er dan gebeuren? Geeft dan een hele 

hausse aan vragen? Levert het alleen maar extra werk op? Dat blijkt in de praktijk helemaal 

niet zo te zijn, het is alleen maar toegevoegde waarde. Dus ja..’ (Resp. 6). Een 

communicatiemedewerkster die participeerde in het projectteam bevestigde dit: ‘Ze hadden 

eigenlijk vooral heel erg geruststelling nodig en heel veel praktijkvoorbeelden, daarom was 

het op zich ook wel prettig dat ik erbij zat. Ik wist natuurlijk van de Reuma dat het allemaal 

wel mee valt’ (Resp. 16). 

6.1.3 Invoering 

 

Gefaseerde invoering binnen de organisatie 

Binnen beide organisaties zijn de digitale patiëntenportalen niet direct ziekenhuisbreed 

ingevoerd, we kunnen dan ook wel spreken van een gefaseerde invoering. In Utrecht zijn 

afdelingen geleidelijk na elkaar gaan werken met digitale patiëntenportalen. In Nijmegen is 

er een pilot-project gestart met 10 afdelingen in 2010, nadat zij in 2003 het eerste 

Nederlandse patiëntenportaal hebben ingevoerd. In beide ziekenhuizen gaat het om 

afdelingen die open stonden voor de toepassing van internettechnologie binnen de zorg. ‘De 

mensen in het projectteam zijn allemaal natuurlijk wel voor vernieuwing en verandering’ 

(Resp. 8). Op deze afdelingen bevinden zich de zogenaamde innovators binnen de 

organisatie; de mensen die in zijn voor nieuwe dingen en ook de juiste wegen kennen 

binnen de organisatie om deze te bereiken. Over een manager die het initiatief nam wordt 

dan ook wel gezegd; ‘Dat komt ook weer door [naam manager], [naam manager] is ook heel 

erg van de nieuwe dingen, die heeft ook altijd wel zoiets van daar kunnen we budget voor 

regelen of subsidie aanvragen’ (Resp. 16). Het initiatief lag in sommige gevallen ook bij een 

arts van een afdeling. ‘Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft met [dokter naam], dat 

hij daarover is geïnformeerd (..) hij heeft ook een onderzoeksplan geschreven eigenlijk 

richting dat portaal’ (Resp. 7). 
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Verpleegkundigen namen in veel gevallen het initiatief en in alle gevallen namen zij de 

praktische kant van de ontwikkeling en invoering op zich.  

‘Ik denk dat ik meer.. omdat ik zelf aan het zoeken was naar andere manieren.. via 

het internet, dat iemand me er toen op heeft gewezen dat die portalen binnen het UMC 

ontwikkeld werden en toen ben ik daar eens gaan kijken wat ze dan ontwikkeld hadden en 

heb me op de lijst laten plaatsen van; als wij er mee kunnen, dan willen wij dat graag, op die 

manier’ (Resp. 6). Het gaat veelal om één verpleegkundige of enkele verpleegkundigen 

binnen de afdeling die het digitale patiëntenportaal als project op zich namen. ‘Ja, eigenlijk 

wel. Hier wel. [de rest van] Het team is no way geïnteresseerd in alles wat... (..) Die zeggen; ik 

wil met mensen bezig zijn en niet met een computer, is al heel lang zo’ (Resp. 12). Binnen 

deze afdelingen van innovators zijn er dus ook altijd mensen die niet direct enthousiast zijn. 

Zelfs onder de innovators is dat soms het geval. ‘Dan komen alle dingen kijken die met 

weerstand te maken hebben, ook bij mij. En alles wat nieuw is roept weerstand op, dus dat is 

bij mij ook. Dat is bij iedereen een automatisch proces’ (Resp. 3). 

 

Een belangrijk punt is dus door wie het initiatief wordt genomen binnen de organisatie en 

waar dit in de organisatie gebeurt. Dit hangt mede samen met de beschikking over en 

toegang tot middelen zoals tijd en geld die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van een 

digitaal patiëntenportaal. ‘Ja, dat er dus financiering voor is gekregen. Dat dat de reden is 

dat wij hier zo snel bij betrokken zijn geraakt’ (Resp. 7). Daarnaast noemen 

verpleegkundigen de financiële middelen als reden waarom niet alle afdelingen werken met 

een digitaal patiëntenportaal; ‘Nou ja het ligt ook wel aan geld en aan budget, maar dan wil 

je het eigenlijk wel voor alle patiënten beschikbaar maken. (Resp. 16). Ja, ik denk dat het 

voor heel veel ziektebeelden heel nuttig zou kunnen zijn, zeker voor chronische ziektebeelden’ 

(Resp. 1).  

 

Door dat het portaal niet direct ziekenhuisbreed werd ingevoerd hebben de eerder 

genoemde ‘succesverhalen’ kunnen ontstaan waardoor de eerste eventuele weerstand weg 

genomen kon worden. Een gefaseerde invoering binnen de organisatie maakt het daarnaast 

mogelijk om afdelingen voor zichzelf te laten nadenken op welk wijze het portaal ingericht 

en gebruikt gaat worden. ‘Het lijkt me eigenlijk dat je bij iedere afdeling zo’n proces door 

moet wat we bij deze ook hebben gehad; hoe ga je dat doen? Wie gaat die e-consulten 

beantwoorden? Waar komen ze binnen?’ (Resp. 16). 

  

Gefaseerde invoering binnen de patiëntengroep 

‘We hebben gezegd, we gaan heel klein beginnen, dan hebben we wat kijk op hoe we dat 

opbouwen’ (Resp. 12). Ook binnen de afdelingen die werken met het digitale 

patiëntenportaal, geven verschillende verpleegkundigen aan dat de invoering heeft 

plaatsgevonden in fases. Dit zorgt ervoor dat er niet een directe toestroom zou kunnen 

ontstaan van vele vragen in de beginfase. ‘Reumatologie is een enorme poli, dus je hebt 

potentieel toegang tot honderden patiënten die gebruik kunnen gaan maken van het portaal’ 

(Resp. 3). 

Daarnaast geven de verpleegkundigen aan dat deze wijze van invoering de 

mogelijkheid geeft om de kinderziekten uit het systeem te halen. ‘Is ook heel hard nodig 

geweest. Er hebben wat fouten ingezeten. Bugs die eruit gehaald moesten worden, 

toepassingen die niet liepen, dingen die niet draaiden. Maar dat hoort daarbij. Dat is part of 

the deal’ (Resp. 12). Die eerste fase is dus ook wel te typeren als een pilotfase waarbij er 

ruimte was voor aanpassingen. ‘Dat loopt nu allemaal prima en dat is dus maar goed dat we 

niet groot begonnen zijn’ (Resp. 12). ‘Dat zijn nog de kinderziekten van iets dat 

geïmplementeerd wordt. Dus daar zijn we nog mee bezig’ (Resp. 11). ‘Alle kinderziekten zijn 

er bij de transitiegroep al uit gehaald’ (Resp. 3). 
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In het UMC Utrecht ligt de verdere invoering van digitale patiëntenportalen op 

andere afdelingen op het moment van onderzoek stil ‘in afwachting van het nieuwe systeem 

wat de nodige drukte met zich meeneemt. Iedereen is bezig met de invoering. Het gaat om 

een grote elektronische omslag’ (Resp. 15). Alle patiënten die nu al een portaal hebben 

zullen dan ook een nieuwe inlogcode krijgen. Daarom wachten de verpleegkundigen liever 

met het aanmelden en enthousiasmeren van nieuwe patiënten voor het portaal tot het 

moment dat het nieuwe systeem er is. 

  

Acceptatie; peer-education 

Bij de invoering van het digitale patiëntenportaal was er in de meeste gevallen een 

algemene bijeenkomst voor de afdeling: ‘Eén keer plenair, om het algemene beeld en even 

een consult maken, even doorlopen en kijken hoe je dat aanpakt’ (Resp. 12). Vervolgens 

kregen de verpleegkundigen die met het portaal moesten gaan werken een uitleg van een 

andere verpleegkundige. ‘Toen bleek dat het het handigst was als ik het gewoon met elke 

collega ergens tussendoor een kwartiertje ging zitten’ (Resp. 12). Introductie door een 

verpleegkundige collega heeft volgens de communicatiemedewerker van het UMC Utrecht 

bijgedragen aan de acceptatie van het portaal: ‘Als beleidsmedewerker of als ICT’er kun je 

dat niet zo goed inschatten. Want je weet niet wat voor impact het heeft in de praktijk van 

de artsen en verpleegkundigen’ (Resp. 16). De verpleegkundigen zijn hier vrij neutraal over 

en zien dit als een vanzelfsprekende gang van zaken. ‘Ik heb eigenlijk uitleg gehad van mijn 

eigen collega’s.. zo is het gegaan’ (Resp. 9). Een training of cursus is nergens gegeven, maar 

dat achten de verpleegkundigen ook niet als nodig: ‘We hebben wel eens een bijeenkomst 

gehad waarin we het gebruik van het Eczeemportaal hebben besproken met alle 

verpleegkundigen. En al doende leer je er wel van’ (Resp. 1).   

6. 2. Op welke wijze gebruiken verpleegkundigen het digitale patiëntenportaal binnen het 

UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

6. 2.1 Gebruik 

 

Tegen de protocollen in 

‘Er gaat zoveel informatie over de mail van patiënten’ (Resp. 11). In beide ziekenhuizen is het 

niet toegestaan mailverkeer te hebben tussen behandelaar en patiënt, in verband met de 

privacygevoeligheid van medische informatie. Echter bestaat de behoefte al langer van 

patiënten om per mail contact te hebben met hun behandelaar. ‘Jarenlang hebben wij wel 

gewoon ge-emaild met patiënten. Terwijl het eigenlijk niet mocht. Maar de 

patiëntencategorie is zo ernstig aangedaan dat je het op een gegeven moment moet doen’ 

(Resp. 14). Binnen het UMC St. Radboud gaven alle respondenten aan op de hoogte te zijn 

van protocollen met betrekking tot e-mailverkeer met patiënten. ‘Er is ook een Raad van 

Bestuur die zegt; dat mag ook niet’ (Resp. 12). Deze verpleegkundige noemde dit aspect als 

de directe aanleiding voor de invoering van het portaal. ‘We mogen geen patiëntengegevens 

per e-mail sturen. Daar hebben we dit allemaal voor gebouwd, met al die... maar patiënten 

kunnen ons wel mailen op een mailadres waar ze kunnen aangeven; ik kom er niet in.. of 

mag ik er ook bij? Dat soort dingen’ (Resp. 12). De meeste verpleegkundigen binnen het 

UMC Utrecht gaven aan niet op de hoogte te zijn van het e-mailbeleid.  

De beveiligde internetomgeving van een digitaal patiëntenportaal zien de meeste 

verpleegkundigen als een oplossing voor een probleem. ‘Als je dat honderd of tweehonderd 

keer doet [e-mailen met een regulier e-mailadres] dat je een keer tegen de lamp loopt. Of je 

maakt een keer een fout en dat gevoel heb ik nu in ieder geval dat we dat op een veilige 

manier doen. Dus in dat opzicht is dat is dat wel opgelost is’ (Resp. 14). Door de beveiliging 

die op de portalen zit kan er veilig informatie worden uitgewisseld.  
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Verpleegkundigen geven aan dat dit in het UMC St. Radboud zelfs een dubbele 

beveiliging is; inloggen gaat via DigiD en een persoonlijke inlogcode van het ziekenhuis. 

Verpleegkundigen zien deze beveiliging als belangrijk. ‘Wat dan nog niet wil zeggen dat alles 

met het DigiD inloggen nou helemaal optimaal is voor deze patiëntengroep. Omdat je alleen 

maar persoonlijk, als ALS-patiënt in kan loggen. Niet als partner of als.. of kind van ALS-

patiënt’ (Resp. 17). Deze onderzoekster, die betrokken is bij de invoering en het beheer van 

het portaal, zou het als verbetering gezien als andere betrokkenen van de patiënt 

gemachtigd zouden kunnen worden om in te loggen voor de patiënt middels een DigiD. Een 

mogelijkheid die er bij de Belastingdienst ook sinds kort is. Daarnaast kan het dubbele 

inloggen voor patiënten in eerste instantie een drempel zijn om het portaal te gaan 

gebruiken. ‘Het hebben van een DigiD, en dat gebruiken om in te loggen, dat viel nog niet 

altijd even mee. Dus heel direct contact met patiënten gehad, om ze dat te leren min of 

meer’ (Resp. 17). 

6.2.2 Toepassing 

 

Aard van gebruik 

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat er de angst zou kunnen bestaan onder 

zorgprofessionals dat patiënten spoedeisende vragen via het portaal zouden gaan stellen. 

‘Wij zeggen dat ook, bij spoedeisende zaken moeten ze bellen’ (Resp. 5). Geen van de 

gesproken verpleegkundigen heeft meegemaakt dat deze vragen daadwerkelijk binnen 

kwamen op het portaal. ‘Patiënten stellen geen spoedeisende vragen via het portaal. Dat 

was ook een beetje de angst hè? Maar ze zijn heel goed in staat om dat zelf in te schatten 

wanneer ze gewoon direct contact moeten opnemen’ (Resp. 8). 

Verpleegkundigen geven aan dat zijn, naast de patiënt zelf, een belangrijke rol 

spelen bij de inschatting in welke gevallen en bij welke patiënten een digitaal 

patiëntenportaal geschikt is. Gevallen die verpleegkundigen noemen zijn verschillend: 

vervolg na een operatie, patiënten die een lange reisafstand hebben of gewoon patiënten 

die geïnteresseerd zijn in de toepassing. Binnen specialistische afdelingen zoals het ALS-

centrum in Nijmegen of het CF-centrum in Utrecht is het handig in het geval van patiënten 

die van ver moeten komen. ‘De reisafstand is wel een beperking. Een tweede is, is dat 

mensen vaak immobiel zijn. Omdat het een spierziekte is’ (Resp. 14) en ‘doordat veel 

patiënten zover weg wonen, is een portaal een goed medium om kinderen zo lang mogelijk 

toch thuis te houden’ (Resp. 7) Binnen het CF-centrum voor kinderen krijgen patiënten zelfs 

een apparaatje mee om thuis de longfunctie te meten. Bij klachten kan besloten worden, op 

basis van de meting, of het noodzakelijk is voor de patiënt om naar het ziekenhuis te komen 

of dat de patiënt naar de huisarts kan gaan. ‘Dan kunnen we ook ouders daarmee weer een 

handvat geven om onze beslissing te onderbouwen’ (Resp. 7).  

Gevallen waarin het portaal gebruikt wordt zijn bijvoorbeeld vragen die vergeten zijn 

bij een consult, vragen tussen reguliere consulten door of de aanvraag van 

herhalingsrecepten. Een onderzoekster uit het UMC Utrecht benoemt de diverse 

toepassingsmogelijkheden: ‘Het is eigenlijk heel ziekte- en patiëntafhankelijk, wat je wilt van 

het portaal’ (Resp. 15). 

 

Aanvulling versus vervanging van zorg  

‘Het lijkt me lastig om gewone consulten echt helemaal te gaan vervangen’ (Resp. 14). 

Opvallend is dat de verpleegkundigen e-consulten nog nergens echt zien als vervanging voor 

reguliere consulten. ‘Face-to-face is altijd beter, ik blijf altijd zeggen; het is niet of-of. Het is 

erbij, het is en-en’ (Resp. 12). Nu worden er verschillende communicatiemiddelen naast 

elkaar aangeboden. ‘De aanleiding is eigenlijk dat je het het als innovatie op je menukaart 

wilt hebben staan. Het is niet het vervangen van zorg, maar een aanvulling op zorg’ (Resp. 
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3). Vervanging van zorg zal op termijn misschien gebeuren. Dit hangt voornamelijk samen 

met de aard van de zorg. ‘Met HIV-patiënten bespreek je veelal de CD4-cellen en verder over 

‘gaat het goed?’ en een puntenlijstje. Daar hoef je de patiënt in principe niet voor te zien. Dus 

dat kan best dus vervangen worden door een e-consult’ (Resp. 9). De internist bevestigt dit: 

‘Dan laat ik die waarden zien en dan zegt hij; dat heb ik thuis al gezien. Ja, dan valt al de helft 

van je spreekuur weg’ (Resp. 13). Echter geven de meeste verpleegkundigen aan dat ook in 

de toekomst een consult niet vervangbaar zal zijn: ‘Nee, de orthopeed wil de patiënt toch wel 

blijven zien om te zien hoe het met de patiënt zelf echt gaat’ (Resp. 11). Ook vanuit 

verpleegkundig opzicht lijkt het een aantal verpleegkundigen geen mogelijkheid: ‘Is niet 

vervangbaar.. ook vanuit verpleegkundig perspectief een stukje psychosociale behandeling. 

Preventie. Uitleg. Instructie. Een emotioneel gesprek. Dat is niet te doen omdat in een klein 

tekstje te verwerken’ (Resp. 8). 

Niet alle verpleegkundigen zien het portaal als een aanvulling op de zorg. Het is 

namelijk wel een vervanging voor huidig mailverkeer. Op sommige afdelingen werd er al 

veelvuldig gemaild tussen verpleegkundigen en patiënten. ‘We mailden al en nu komt het 

gewoon op een andere plek binnen’ (Resp. 15). In deze zin is er niet zo zeer sprake van meer 

werk; echter zorg die geboden wordt, wordt nu op andere wijze geboden. ‘Vervanging? 

Nee.. we gaven in feite al deze zorg, het is alleen anders georganiseerd, dat denk ik 

dan’(Resp. 5). Niet in alle gevallen wordt gewoon e-mailverkeer vervangen, een arts geeft 

aan; ‘Ik mail ook wel buiten het portaal om met patiënten’ (Resp. 13). 

Een uitzondering is het Eczeemportaal, dat al langer bestaat. Hierbij wordt het 

portaal al wel deels gebruikt voor vervanging van zorg; ‘Afhankelijk daarvan hoe snel iemand 

het eczeem rustig heeft, verwijzen we weer terug naar de huisarts of vervolgen we de patiënt 

via het Eczeemportaal of iemand komt telkens weer terug op de poli. Het is dus of een 

combinatie van Eczeemportaal en polibezoeken’ (Resp. 1). Het gevolg hiervan is ‘dat de zorg 

dus efficiënter georganiseerd kan worden. Echter de verpleegkundigen merken dit niet direct 

in hun werkdruk, omdat er nieuwe patiënten voor in de plek komen’ (Resp. 7).  

De verwachting van de verpleegkundigen was dat er met de digitale 

patiëntenportalen werd ingespeeld op een behoefte van de patiënt. Op deze wijze werd het 

ook gepresenteerd: ‘als een extra service aan de patiënt’. De verwachtingen qua tijdswinst 

waren dus niet hooggespannen. ‘Je moet daar gewoon een tijdsinvestering in doen in het 

begin, dat is logisch’ (Resp. 10). Hiermee was wel de verwachting dat er meer vragen zouden 

binnenkomen per e-consult. De telefonische consulten zouden hiermee teruglopen. Het 

aantal vragen valt in de praktijk mee. ‘Patiënten sturen echt alleen een bericht als het 

noodzakelijk is’ (Resp. 4) De telefonische consulten zijn nog niet enorm afgenomen. Dit komt 

omdat er zowel aan de kant de zorgprofessionals als aan de kant van de patiënten er een 

‘cultuuromslag’ gemaakt moet worden. De verwachting is dat het gebruik op termijn gaat 

toenemen. ‘Je kunt niet altijd allemaal dingen blijven aanbieden bovenop de zorg, het zal dus 

wel iets moeten vervangen’ (Resp. 15). 

Opvallend is dat er bij één afdeling duidelijk een hogere werkdruk wordt ervaren. 

Het aantal e-consulten dat wekelijks binnen komt wijkt op deze afdeling ook af. We hadden 

verwacht dat het ons tijd zou gaan opleveren door dat we werk efficiënter kunnen inrichten. 

Waar bij sommige portalen 5 e-consulten per week als gemiddeld wordt gezien komen 

volgens de verpleegkundigen bij deze afdeling zo’n 30 consulten per week binnen. Het gaat 

om een afdeling waar kinderpatiënten behandeld worden. Een verpleegkundige vertelt over 

de ouders: ‘Ze hebben dan het hele weekend zitten broeden op enorm moeilijke vragen’ 

(Resp. 7). We kunnen dus wel stellen dat de aard van de patiëntengroep ook meespeelt in 

de omvang van het gebruik. En binnen deze afdeling is het van belang om te zoeken naar 

een werkwijze waarop het behandelen van e-consulten zo efficiënt mogelijk gedaan kan 

worden. 
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Uit het gesprek met de manager, maar ook uit de gesprekken met verschillende 

verpleegkundigen bleek dat het inzicht in het eigen dossier soms ook aanleiding kan vormen 

voor patiënten om niet meer naar het ziekenhuis te komen. HIV-patiënten hebben vaak 

voornamelijk belang bij hun labwaarden en horen op consult vaak hetzelfde verhaal. 

Wanneer zij thuis hun labwaarden in kunnen zien, scheelt hen dat een bezoek aan het 

ziekenhuis. Echter ‘moeten ze in verband met de DBC-financiering, minimaal 1 keer per jaar 

langskomen’ (Resp. 16). De vergoeding van een e-consult zou een oplossing kunnen zijn voor 

dit probleem. ‘Ik denk uiteindelijk dat het nog gaat veranderen, maar dat is nog te vroeg, 

maar dat is wel.. patiënten.. waarom zouden ze helemaal naar het ziekenhuis moeten komen 

als ze ook gewoon met een e-mail kunnen doen. Want met HIV-patiënten bespreek je veelal 

de CD4-cellen en verder over gaat het goed en een puntenlijstje. Daar hoef je de patiënt in 

principe niet voor te zien. Dus dat kan best dus vervangen worden door een e-consult. Maar 

dat is nog niet’ (Resp. 13). 

 

Gebruik van de verschillende functies 

E-consulting wordt als belangrijk onderdeel gezien van het digitale patiëntenportaal door 

verpleegkundigen. Slechts één afdeling heeft niet voor deze functie gekozen. In het UMC St. 

Radboud wordt deze functie op sommige afdelingen pas sinds twee maanden gebruikt, 

daarom zullen hier voornamelijk de ervaringen binnen het UMC Utrecht met deze functie 

besproken worden. ‘Het e-consulting geeft mij wel het meeste werk. ‘Inzicht in eigen 

dossier’dat moeten ze zelf doen’ (Resp. 2). Dit is voornamelijk uitgedrukt in termen van tijd 

die het een verpleegkundige kost. Het onderdeel ‘inzicht in eigen dossier’ wordt ook als 

belangrijk onderdeel gezien, omdat het bijdraagt aan zelfmanagement van de patiënt. 

Zelfmonitoring, waaronder dagboeken en vragenlijsten vallen in het UMC Utrecht, is een 

onderdeel dat met name gebruikt wordt wanneer een patiënt het idee heeft dat het hem of 

haar wat oplevert. ‘Zelfmonitoring? Dat hebben we niet... het dagboek wel. Maar dat 

gebruikt niemand’ (Resp. 8) deelt een verpleegkundige in het UMC Utrecht mee. ‘Dat e-

consult is momenteel het belangrijkste en het monitoren, daar vind ik het portaal nog te 

weinig voor uitgebouwd’ (Resp. 5). Verpleegkundigen stellen in dit kader dat het systeem 

een vorm van feedback zou moeten geven aan de patiënt; ‘We willen longfoto’s er in we 

willen groeicurven. Dat vinden patiënten enorm belangrijk. Ik ben zo klein. Ik wil groeien. Als 

ik dan toch moeten eten, dan wil ik zien dat ik groei’ (Resp. 7). Dit zou kunnen in de vorm van 

een groeicurve of een tabel die voortkomen uit het portaal. 

Op een afdeling binnen het UMC St. Radboud wordt inzichtelijk dat de 

verpleegkundige zelf ook een grote rol binnen deze feedback kan spelen. Bij dit portaal is het 

bijhouden van dagboeken een belangrijk element van het portaal. In het dagboek kunnen 

ook bepaalde waarden bijgehouden worden en krijgt de verpleegkundige een ‘alert’ als deze 

buiten de toegestane instellingen komen. Op de genoemde afdeling wordt niet gewerkt met 

e-consulting en daarom is deze bezigheid inplanbaar, gezien de tijd die dit kost. 

 

Conclusie is dat zelfmonitoring voornamelijk als nuttig wordt gezien en daarom ook gebruikt 

wordt wanneer een patiënt inzicht heeft in de impact ervan. Dit is op twee manieren 

mogelijk is; middels een feedbackfunctie in het portaal zelf of middels een verpleegkundige 

die terugkoppeling geeft. Daarnaast kan er op basis hiervan gesteld worden dat het een 

functie als nuttig waargenomen moet worden wil zij geaccepteerd en gebruikt worden. 

Gezien het portaal veelal als extra service voor de patiënt vanuit de optiek van de 

verpleegkundigen, is het waargenomen nut met name gericht op het nut van de patiënt. 

6.2.3. Cultuuromslag 
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Eén van de verpleegkundigen spreekt over ‘e-portaaltjes’ (Resp. 7) wanneer ze spreekt over 

e-consulten. Onder andere uit het taalgebruik blijkt dat deze verpleegkundige nog moet 

wennen aan het digitale patiëntenportaal en dat deze nog niet helemaal is geïntregeerd in 

de werkpraktijk. Binnen de desbetreffende patiëntengroep bestaat het portaal nu een jaar. 

Er is een verschil in de wijze waarop verpleegkundigen bezig zijn met de digitale 

patiëntenportalen afhankelijk van de fase waarin zij zitten. 

In het begin moet gekeken worden hoe het beheer van het portaal, en in het bijzonder het 

behandelen van e-consulten, ingepland kan worden. Voor sommige afdelingen is dat geen 

probleem. Het kleine aantal e-consulten zorgt er voor dat verpleegkundigen het tusen hun 

werk door kunnen doen. Een verpleegkundige die aangeeft wel een verhoging van werkdruk 

te ervaren stelt: ‘Je moet gewoon altijd alles beter in delen. Je moet maar gewoon bedenken; 

het portaal wordt vandaag van twee tot drie beantwoord. Nou, als het dan niet klaar is dan 

moeten die patiënten wachten. Eigenlijk moet je het zo doen. Een uurtje per dag. Ben je na 

een half uur klaar, dan heb je een halfuur over voor wat anders. Ik denk dat het zo beter 

gestructureerd kan worden’ (Resp. 7). 

 

In de vorige paragraaf kwam al aan de orde dat er in eerste instantie sprake was van 

weerstand onder artsen omdat zij het idee hadden hun wijze van rapporteren in het dossier 

te moeten aanpassen. Ook verpleegkundigen geven aan dat ze bewuster met hun 

rapportage omgaan. ‘Als ik weet dat iemand het leest, dan maak je het ietsje scherper, dat je 

iets beter op je woorden let, dus.. en sowieso proberen wat vollediger te zijn. Dat je echt 

goed terug geeft wat je besproken hebt met iemand’ (Resp. 9). Maar ook in termen van 

‘sociaal-correctheid’  (Resp. 14, en Resp. 10) en ‘perfectionistischer’ (Resp. 2). Zo vertelt een 

verpleegkundige dat ze spellingsfouten er meer uit gaat halen, ‘anders hebben ze [de 

patiënten] ook zoiets van; je kunt nog niet eens normaal Nederlands..’ (Resp. 2). Voor de 

artsen was de inzichtelijkheid van het dossier in het bijzonder in de beginfase een punt van 

weerstand voor artsen. Voor verpleegkundigen lijkt het meer een logische consequentie te 

zijn; ‘Dat is natuurlijk een cultuuromslag die gemaakt moet worden.. en dan denk ik ja.. we 

kunnen daar moeilijk over doen.. de enige manier om te bereiken dat die cultuur veranderd 

wordt, is door het gewoon te doen..’ (Resp. 10). ‘Kijk, stel dat ik patiënt ben, zou ik ook graag 

al mijn gegevens in kunnen zien, dat vind ik dus geen nadeel. Ook niet vanuit de zorgverlener 

gezien. Ik vind het belangrijk dat mensen mij kunnen controleren als dat nodig is of fouten 

kunnen herkennen’ (Resp. 3). In die zin geven verpleegkundigen aan dat het voor hen geen 

grote gevolgen heeft. ‘We zijn ons er altijd bewust van dat de patiënt zijn dossier op kan 

vragen om in te kijken. Dus zo schrijven we ook altijd in het dossier. Eerlijkheidshalve denk ik 

dat je nog zorgvuldiger nadenkt, maar veel invloed heeft het niet’ (Resp. 8). 

 

Ook aan de kant van de patiënt zal er sprake moeten zijn van een cultuuromslag. ‘Maar dat 

is een kwestie van opvoeden en wennen voor mensen. Ik denk dat wanneer je over een tijdje 

kijkt een veel grotere groep mensen in dat portaal ziet dan daar buiten’ (Resp. 5). 

Verpleegkundigen geven aan dat patiënten op een gegeven moment het portaal soms weer 

een beetje vergeten zijn en soms hun inloggegevens niet meer hebben. ‘Bij eczeem was het 

zo, dat mensen het gewoon waren vergeten dat het er was. Als je een paar goede maanden 

hebt, dan denk je er niet meer zo aan’ (Resp. 3). De verpleegkundigen gaan er van uit dat dit 

ook een proces van gewenning is dat erbij hoort: ‘En er komt een moment waarop dit zo 

geïntegreerd is dat je niet anders meer weet’ (Resp. 3). 

 



 65 

6.3. Hoe ervaren en waarderen verpleegkundigen digitale patiëntenportalen binnen het 

UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

6. 3.1. Waargenomen nut 

 

De patiënt staat centraal 

Verpleegkundigen spreken hoofdzakelijk over de voordelen van het portaal, en dan met 

name in termen wat het voor de patiënt oplevert. Zo wordt het in principe binnen de 

ziekenhuizen ook gepresenteerd; een extra service aan de patiënt. In dit kader spreken de 

verpleegkundigen dus ook wel over ‘de patiënt staat centraal’ (Resp. 3, 11), een 

‘patiëntgericht hulpmiddel’ (Resp. 1, 2, 15), ‘echt meer dienstverlening’ (Resp. 8), een 

‘voordeel voor de patiënt’ (Resp. 4, 5) en een ‘extra service naar de patiënt’ (Resp. 6, 9, 3). 

Een onderzoekster bevestigt dit patiëntenperspectief: 

‘Voor een verpleegkundige is het heel belangrijk hoe de patiënt het ziet, mijn 

ervaring is dat ze heel erg meedenken met de patiënt. Natuurlijk denken ze ook wel voor 

zichzelf, maar als zij merken dat mensen er echt meegeholpen zijn is dat één van de 

belangrijkste dingen. Natuurlijk moeten ze het ook makkelijk kunnen gebruiken; dat er 

bijvoorbeeld een koppeling is met het EPD, dat er automatisch een klein samenvatting in het 

EPD komt, dat is geweldig. Maar als de patiënten goede ervaringen hebben, maakt dat heel 

veel verschil’ (Resp. 15). 

 

In eerste instantie spreken de verpleegkundigen alleen over de voordelen voor de patiënt. Er 

waren zelfs een aantal verpleegkundigen bij die niet zo snel wisten wat de voordelen voor 

hen zelf waren. ‘Ja, dat weet ik niet. Het is denk ik vooral voor de patiënt heel erg prettig en 

de patiënt kan natuurlijk wel een beetje meedenken...’ (Resp. 6). Door door te vragen zagen 

zij die dan soms wel. ‘Ik zie het vooral als extra service naar de patiënt. Ik zie voor mezelf nog 

niet echt de meerwaarde in. Behalve dat je mensen er op kunt wijzen..’ (Resp. 9). ‘Nou met 

name voor de patiënt. Op dit moment staat de patiënt centraal. Daar gaat het om. We willen 

de kwaliteit verbeteren en verhogen en dit is een middel om dat te ondersteunen’ (Resp. 11). 

Maar nog bleven veel verpleegkundigen spreken in termen van voordelen en verbeteringen 

voor de patiënt. Zelfs wanneer er expliciet gevraagd werd naar voordelen voor de 

verpleegkundige zelf. 

De verpleegkundige kan zich dus over het algemeen goed verplaatsen in de patiënt: 

‘Ik zou ook wel willen weten wat ze [verpleegkundigen en artsen] allemaal over mij schrijven’ 

(Resp. 1). De verpleegkundigen zijn ook goed in staat te benoemen welke voordelen het 

digitale patiëntenportaal aan de patiënt oplevert. ‘Patiënten die voor ieder wissewasje vrij 

moet nemen, in deze tijd is dat niet. Wij krijgen heel veel vragen, van mensen die in het 

zakenleven zitten, zo makkelijk is dat niet meer. Zo makkelijk is het niet om vrij te krijgen 

voor de dokter of iets dergelijks’ (Resp. 12). Voordelen die zij noemen zijn dat de patiënt 

meer controle heeft over zijn of haar ziekte en behandeling en zich meer betrokken voelt 

door mee te denken. Verpleegkundigen zien dit als belangrijk aspect van het 

behandelproces. Daarnaast kunnen patiënten eventueel foutieve informatie corrigeren. 

Daarnaast maakt het de zorg laagdrempelig en toegankelijk. ‘Het is denk ik fijner om op 

eigen tijd een mailtje te sturen .. Zij weten als we vandaag geen antwoord krijgen dan wordt 

het morgen. Ze zijn in ieder geval hun vraag kwijt..’ (Resp. 7). De patiënt kan zijn of haar 

vraag op ieder moment kwijt. ‘Waar het mij vooral om gaat is dat de patiënt direct zijn vraag 

kwijt kan. Wat je heel vaak ziet, dat zie je op die dagbehandeling ook, dat er een onzekerheid 

zit en de patiënt kan het niet kwijt. Van je kan volgende week dinsdag terecht. Dan zit een 

patiënt als maar.. terwijl nu, kan een patiënt midden in de nacht zijn vraag indienen. En die 

weet, het komt ergens terecht. Daar zie ik het meeste winst in (Resp. 12). Een ander voordeel 

voor de patiënt is dat het ziekenhuis controle heeft over de informatie die de patiënt krijgt. 
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Het toegenomen aanbod van informatie die toegankelijk is voor patiënten is nog geen 

garantie voor toegang tot de juiste informatie, erkennen ook de verpleegkundigen. In het 

portaal zit een selectie van informatie gemaakt door het ziekenhuis, zowel bestaande uit 

gedigitaliseerde informatiefolders als soms verwijzingen naar andere websites. Bij een 

forum- en chatfunctie kan de verpleegkundige ook als ‘moderator’ fungeren. 

Verpleegkundigen zijn ook van mening dat door de transparantie die onstaat dat de zorg 

inhoudelijk verbeterd. Hierover volgt bij deelvraag 3 meer. 

 

Patiëntencontact verandert niet ten nadele 

In de maatschappelijke context kan er gesproken worden over een beweging waarin het 

contact tussen behandelaars en patiënten aan verandering onderhevig is. De 

verpleegkundigen geven aan dit ook te ondervinden in hun werk. Dit is te wijten aan de 

grotere toegang tot informatie en de beter geïnformeerde patiënten. ‘Voorheen zouden ze 

op Google zoeken en dan weet je niet of ze de goede informatie krijgen’ (Resp. 3). In deze zin 

spreekt een verpleegkundige ook wel over het portaal als hulpmiddel binnen dit proces. ‘Dat 

is aan de gang. Dat moet hoognodig wat meer ondersteund worden met 

internettoepassingen die we hebben. Hoognodig’ (Resp. 12).  

Aan de andere kant ‘hebben professionals soms het idee; ik moet de patiënt toch zien 

wanneer ik hem behandel, in die zin wordt het van beide kanten wel als bedreiging gezien, 

dus met name in het contact’ (Resp. 15). Fysiek contact wordt vaak als essentieel onderdeel 

gezien van de klassieke verpleegkundige zorg. Maar de consulten dienen nog niet als 

vervanging. ‘Voor de vragen waar wij hem voor zouden willen gebruiken is het perfect’ (Resp. 

7). Het gaat met name om vragen tussendoor waardoor de patiënt niet hoeft te bellen of 

een éxtra afspraak hoeft te maken. De meeste verpleegkundigen hebben daarom in de 

praktijk niet het idee dat het digitale patiëntenportaal een negatief effect heeft op het 

contact tussen behandelaar en patiënt. ‘Daarnaast vinden patiënten het in het algemeen 

toch wel prettig om contact te hebben. Ofwel fysiek of telefonisch en... ik denk niet dat het 

echt veel gaat veranderen’ (Resp. 10). Een aantal verpleegkundigen geeft aan dat het kan 

zijn dat het contact wat persoonlijker wordt. ‘Ik denk dat wanneer er veelvuldig contact is en 

wij ook snel weer terugbellen en overleg hebben. Dat dat de verstandhouding misschien wel 

verandert, maar niet ten nadele ofzo’ (Resp. 7). 

 

De reacties van de patiënt 

Verpleegkundigen geven over het algemeen aan het prettig te vinden om reacties te 

ontvangen van de patiënt. ‘En dat vind ik wel heel leuk.. dat je van mensen hoort wat het 

voor hen doet.. maar ook wel mensen die daar helemaal geen behoefte aan hebben’ (Resp. 

9). Gezien de verpleegkundigen de voordelen voornamelijk toe bedelen aan de patiënt is dit 

een logisch gevolg. ‘Daarom wil men ook dat de patiënt het als goed ervaart. Het is fijn om te 

weten dat je patiënten betere zorg kan bieden, door het zo laagdrempelig mogelijk te 

houden’ (Resp. 15). De reacties van patiënten dragen bij aan het nut dat een 

verpleegkundige kan waarnemen. ‘Daar komen alleen maar positieve geluiden over terug’ 

(Resp. 17). Op het moment van onderzoek is dit aspect voornamelijk een punt dat het nut 

van het portaal inzichtelijk kan maken, omdat het nu zich nog niet zozeer uitdrukt in 

tijdswinst of cijfers volgens verpleegkundigen. ‘Ik vind het goed om te zien dat de patiënten 

er baat bij hebben. Het is goed om positieve reacties te krijgen, dat is echt leuk’ (Resp. 2). 

Hetzelfde blijkt ook uit een reactie van een arts die nauwelijks spreekt met patiënten over 

het digitale patiëntenportaal. Dit doet de patiënt namelijk hoofdzakelijk met de 

verpleegkundige. De arts heeft daardoor minder zicht op wat het de patiënt oplevert en dit 

kan mede zijn kritische houding tegenover het nut van het portaal verklaren; ‘..En de wil er 

is. En de vraag is of dat er bij de patiënt is. Want van de patiënt krijg ik nou niet echt laaiend 

enthousiaste reacties terug in ieder geval... dus sommigen gebruiken het wel, anderen 
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hoeven het niet eens. Dus ik vraag me af of patiënten er echt op zitten te wachten..’ (Resp. 

13). Tegelijkertijd heeft deze arts met verschillende patiënten contact via de mail. 

De verpleegkundigen zouden het in lijn hiermee niet als wenselijk zien dat er weinig tot 

geen gebruik van het portaal gemaakt zou worden. ‘Wanneer gebruik niet terug te zien is in 

de cijfers, is moeilijk aan te duiden dat de behoefte daadwerkelijk bestaat’ (Resp. 12). En de 

patiënt wordt in dit opzicht ook wel als gemakzuchtig gezien. ‘Ik vind dat patiënten zelf ook 

wel wat actiever zouden mogen zijn op dat gebied. Wij zitten dat allemaal heel fraai te 

maken en daar gaat natuurlijk een hoop tijd inzitten en als je wilt laten zien in het ziekenhuis 

dat het echt nodig is... Wat echt zo is naar mijn idee, iedereen kan dat natuurlijk op zijn 

klompen aanvoelen dat dat er aan zit te komen. Maar als er niemand actief op zou zijn, is dat 

toch wel lastig aan te tonen’ (Resp. 12 ). 

 

De voordelen van transparantie 

Eén van de voordelen die verpleegkundigen voor zichzelf zien is dat het digitale 

patiëntenportaal gepaard gaat met de digitalisering van dossiers: de informatie komt nu al 

of op termijn in het EPD. In het UMC St. Radboud is al deze informatie grotendeels 

inzichtelijk voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. In het UMC Utrecht is dat tot de 

komst van het nieuwe informatiesysteem nog niet zo. ‘Er gaat ook steeds meer in het EPD 

staan. Dat is het EPD binnen het UMC Utrecht, dus niet het landelijke EPD. Dit EPD binnen het 

ziekenhuis is nog niet compleet; op veel afdelingen werken ze zelfs nog met papieren dossiers 

waar de arts dan de dingen in opschrijft’ (Resp. 15). Voordeel is dan dat de verpleegkundigen 

of artsen geen contact meer hoeven op te nemen met andere zorgverleners over 

patiënteninformatie. Een arts in het UMC St. Radboud ziet dit voordeel ook: ‘Het is zeg 

maar, als jij als patiënt bij mij komt en je bent bij de cardioloog geweest.. dat ik even kan 

kijken wat de cardioloog daarover heeft geschreven.. ja dat scheelt zoveel tijd. In plaats van 

dat ik de cardioloog moet gaan bellen’ (Resp. 14). De communicatie tussen verschillende 

zorgverleners wordt inzichtelijk in het EPD binnen een ziekenhuis en is niet meer afhankelijk 

van één persoon of één e-mailadres. Alles wat besproken is tussen behandelaar en patiënt is 

inzichtelijk voor de verschillende betrokken partijen. ‘Ja, en voor andere hulpverleners wordt 

alles inzichtelijk. Dat is denk ik op lange termijn een voordeel en het feit dat wanneer je 

medicijnen aanvraagt zit je gelijk in de gegevens van de patiënt en dat scheelt weer twintig 

klikken voordat je bij de recepten van de patiënt bent omdat je gewoon al in de gegevens van 

de patiënt zit’ (Resp. 3). 

Een ander voordeel dat wordt genoemd is dat de zorg inhoudelijk verbeterd door 

transparantie. ‘Stel je voor dat, het is niet zo, maar dat ze bij orthopedie heel traag zijn, dat 

dat zo zijn. Dan wordt dat voor de patiënt ook heel snel duidelijk; ik ben bij de orthopeed 

geweest en er staat na drie weken nog geen brief..’ (Resp. 14). Dit geldt met name in het 

UMC St. Radboud, waar het EPD dus grotendeels inzichtelijk is voor de patiënt. ‘Het zet druk 

op het hele systeem. Niet zozeer van je eigen afdeling, maar op die van het hele UMC. Dat 

je.. je administratie gewoon op orde moet hebben’ (Resp. 14). 

‘De voordelen zijn dat ze zelf meedenken en dat de overzichten actueler zijn’ (Resp. 13). 

Het portaal heeft in bezit in bepaalde mate ook een controlemechanisme. Doordat 

patiënten alle informatie kunnen inzien kunnen fouten met betrekking tot medicatie 

gecorrigeerd worden. ‘Dat kan bijvoorbeeld voor het up- to- date houden van de 

medicijnenlijst wel handig zijn. Daar hebben we al wel verschillende e-consulten over gehad 

van patiënten; die dosering gebruik ik niet meer’ (Resp. 7). Wanneer er foutieve informatie in 

het dossier van een patiënt staat, op basis waarvan behandelaars medische besluiten 

maken, komt dit sneller aan het licht. ‘Dan zijn er verschillende verpleegkundig-specialisten. 

Die veranderen dan weer wat. Die veranderen het dan weer niet op de medicatiekaart en 

daarmee creëer je dus een heel onveilige situatie. Zo worden er dus heel veel fouten 

gemaakt. Dat levert een onveilige situatie voor de patiënt op, dus wij proberen te patiënt op 
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te voeden door hen er van te doordringen dat ze die medicatie goed moeten bijhouden’ 

(Resp. 10). 

 

De werkinrichting 

Verpleegkundigen noemen het voordeel van e-consulting dat het behandelen van e-

consulten makkelijker in te plannen is. ‘Eigenlijk is het soms wel wat prettiger, tenminste zo 

ervaar ik het, want dan bellen ze niet maar dan doe ze het via de mail en dat kun je 

afhandelen wanneer het jou uitkomt. (..) Je kan het dus meer plannen vind ik altijd, dat is wel 

prettig’ (Resp. 4). En een andere verpleegkundige; ‘Als iemand belt van; ik wil een afspraak 

verzetten, dan moet je in één keer.. acuut alles laten vallen en dan moet je dat gaan doen..’ 

(Resp. 5). Een ander voordeel kan zijn dat je er even over na kunt denken, of in een ideaal 

geval ‘heb je een kwartier over en dan kun je drie of vier e-consulten beantwoorden. Maar je 

kunt in een kwartier niet vier of vijf telefoontjes doen’ (Resp. 3).  De meeste 

verpleegkundigen geven over het algemeen aan wel langer bezig te zijn met een e-consult. 

De verpleegkundigen geven over het algemeen aan dat ze niet het idee hebben dat de aard 

van hun werkzaamheden drastisch verandert. Met name op afdelingen waar al gemaild 

werd met patiënten: ‘Zorg komt gewoon op andere plek binnen’ (Resp. 5). Daarbij is niet zo 

dat e-consulten over het algemeen geprefereerd worden boven een telefonisch consult. ‘Ik 

zie het wel als een goede afwisseling’ (Resp. 5). 

Voordeel van het portaal wordt door de verpleegkundigen gezien dat een aantal 

administratieve taken bij hen weggenomen kan worden en deels door de patiënt zelf 

uitgevoerd kan worden. ‘De patiënt moet bijvoorbeeld voor het GAK (Gemeentelijk 

Admnistratie Kantoor) een bepaalde brief hebben. Voorheen belde ze dan op en moesten ze 

er achter aan gaan en nu kunnen ze gewoon zelf die brief uitprinten. Het zijn toch een aantal 

van dit soort kleine handelingen die vrij veel administratieve tijd kosten en die mensen nu 

gewoon zelf uitvoeren. Maar op termijn’ (Resp. 14). Dit stelt een arts in het UMC St. 

Radboud waar het EPD binnen het ziekenhuis inzichtelijk is. Op dit gebied zien de 

verpleegkundigen in het UMC Utrecht ook nog wel mogelijkheden; ‘Een patiënt  gaat soms 

wel drie keer per jaar op vakantie. Ik moet dan drie keer per jaar dezelfde medicijnbrief 

meegeven. Het zou handig zijn om deze gewoon steeds te kunnen printen’ (Resp. 7). Een 

aantal standaardzaken, zoals dergelijke brieven, zouden verpleegkundigen in het portaal 

wenselijk vinden. 

Ook voor de aanvraag van herhaalrecepten zien de verpleegkundigen het e-consult 

als geschikt medium. ‘Ik denk dat het bij ons zo’n beetje fifty-fifty is van de e-consulten’ 

(Resp. 4). Deze kunnen door verpleegkundigen rechtstreeks naar het secretariaat worden 

doorgestuurd. In dit opzicht wordt het ook als een verbetering gezien als patiënten hun e-

consult direct naar het secretariaat kunnen sturen vanuit het portaal. ‘Het zou mooi zijn als 

ze iemand kunnen kiezen’ (Resp. 6). 

Een aantal verpleegkundigen geven in lijn hiervan aan dat ze het idee hebben meer tijd te 

hebben voor de ‘echte’ zorg. ‘Wanneer een patiënt belt zeg ik soms: loop maar eerst die en 

die vragenlijst af, dat zijn de eerste 10 vragen die ik zelf zou stellen’ (Resp. 7). Een aantal 

aspecten van de zorg of een consult zijn vervangbaar door het portaal, met name de 

informatie-overdracht: ‘dus nu kunnen we een beroep doen op de digitale poli, van goh; lees 

dat thuis nog eens na.. daar vindt je alles terug over zout en daar vind je alles terug over 

bewegen’ (Resp. 10). Middels een e-consult kan soms een extra bezoek aan het ziekenhuis 

voorkomen worden. 

 

Zijn er wel nadelen? 

Het grootste deel van de verpleegkundigen ziet in het algemeen geen grote bezwaren of 

nadelen aan het portaal. ‘Nee ik kan het zo snel niet noemen nee’ (Resp. 4 en 5).  
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Verpleegkundigen reageren vooral lacherig bij de vraag of er speciale 

computervaardigheden noodzakelijk zijn bij het gebruik van patiëntenportalen. ‘Qua 

complexiteit is dit zo laag, dat je het zo kan leren’ (Resp. 3).  ‘In principe is het gewoon een 

bericht beantwoorden, dat is eigenlijk heel makkelijk’ (Resp. 1); ‘Gewoon een soort outlook’ 

(Resp. 8). De portalen bezitten volgens de verpleegkundigen een lage complexiteit en zijn op 

zich goed te bedienen, speciale trainingen zijn niet noodzakelijk. ‘Het gebruiksgemak is 

gewoon groot. Daar is iedereen het over eens. Je controleert gewoon dagelijks het forum, de 

consulten en de mail’ (Resp. 12). En een andere verpleegkundige: ‘We zijn allemaal 

enthousiast. Het is makkelijk. Je zit toch best wel vaak achter de poli op de computer en als 

een patiënt dan niet komt, zeg, maar. Dan heb je een kwartier over en dan kun je drie of vier 

e-consulten beantwoorden. Maar je kunt in een kwartier niet vier of vijf telefoontjes doen’ 

(Resp.6).  

Verpleegkundigen die nog niet zozeer het voordeel voor zichzelf van het portaal 

inzien kiezen er toch voor om het te blijven gebruiken, als ze voor de keuze gesteld zouden 

worden. ‘Het kost me niet veel meer moeite, daarom vind ik het geen probleem’ (Resp. 8). 

Daarbij erkennen de verpleegkundigen het belang van het gebruikersgemak; ‘De 

randvoorwaarden zijn belangrijk. Dus dat is eigenlijk het ICT-systeem dat er achter zit. Dat je 

zorgt dat er is ingesteld dat iemand een e-mailnotificatie in zijn inbox krijgt, dat iemand 

toegang heeft tot de systemen. Dat is belangrijk’ (Resp. 3).  

 

In de gesprekken worden met name de positieve punten ter sprake gebracht en dan 

specifiek wat het oplevert voor de patiënt, gezien de tijdswinst nu nog beperkt is. Het gaat 

dan met name over de invoering van een digitaal patiëntenportaal an sich.  Over de huidige 

patiëntenportalen zoals ze toegepast worden binnen de ziekenhuizen hebben de 

verpleegkundigen nog wel suggesties en punten die zij graag verbeterd zouden willen zien. 

In het UMC Utrecht stellen twee verpleegkundigen dat zo’n portaal ‘nog wel statisch is en 

dan vooral in vergelijking wat er in het algemeen om je heen gebeurt. Ik denk dat daar nog 

best verbeteringen in mogelijk zijn’ (Resp. 5).  Binnen het UMC Utrecht leeft dit met name, 

waar de afdelingen een vast pakket aangeboden die gebaseerd is op het eerste portaal. 

De twee desbetreffende verpleegkundigen suggereren het volgende; ‘ik kan me voorstellen 

wanneer je meer in een open communicatie met de patiënt gaat dat je ook meer op een 

meer chatachtige manier met elkaar gaat praten of vragen dat andere hulpverleners ook hun 

bijdrage kunnen leveren. Maar ook dat patiënten ook onderling kunnen uitwisselen zodat ze 

elkaar ook kunnen helpen met vragen waarvan je weet dat die andere patiënt dat al heeft 

opgelost’ (Resp. 5). 

Er worden door de verpleegkundigen wel verschillende suggesties gedaan hoe het 

portaal prettiger zou werken. Van verschillende respondenten wordt terug gehoord dat het 

nog erg ‘simplistisch’ (Resp. 8) is. Vooral op het gebied van tekstverwerking. ‘Nou ja, het 

werkt niet als Word. Je kunt niet even iets deleten... dat is onhandig. Als je een e-mail stuurt, 

dan kun je niet even iets gaan verwijderen. Dat zou wel moeten kunnen. Moet gewoon net 

zoals je normale e-mail werken. Dat zou het handigst zijn’ (Resp. 7).  

 

Tegelijkertijd is er het vertrouwen en zien de verpleegkundigen het als vanzelfsprekend dat 

de digitale patiëntenportalen zich in de toekomst verder zullen ontwikkelen. ‘De 

verwachting is dat op termijn dit allemaal zal verbeteren. De kinderziekten zijn er uit, 

aanpassingen worden nog steeds gedaan’ (Resp. 11). Een nadeel binnen het UMC Utrecht 

wordt op korte termijn verholpen: ‘Alleen wij hinken nog op twee systemen, dat maakt dat 

je niet helemaal het voordeel eruit haalt wat je zou willen hebben. Echter in het UMC Utrecht 

zal er vanaf juni dit jaar één systeem zijn. Dat maakt integratie van de informatie mogelijk’ 

(Resp. 5) Daarnaast erkennen ze door de reacties van de patiënten nu al de vooruitgang; ‘het 

is al heel wat dit’ (Resp. 6). Ook zien de verpleegkundigen wel in waar de beperkingen 
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vandaan komen: ‘Technisch gezien is alles mogelijk. Echter is hier wel geld en tijd voor nodig. 

Daarbij is in het ziekenhuis het veiligheidsaspect van essentieel belang. Er kan niet zomaar 

met toepassingen geëxperimenteerd worden in verband met patiëntveiligheid en privacy-

overwegingen’. 

 

Portaalspecifieke suggesties en aanbevelingen zullen in hoofdstuk negen aan de orde 

komen. 

 

Werkdruk 

In de beginfase kost het digitale patiëntenportaal een tijdsinvestering om alles op te zetten 

en in te voeren. Veelal geven verpleegkundigen aan die betrokken waren bij de ontwikkeling 

en invoering dat zij hier tijd voor ingeruimd hebben gekregen of stellen: ‘het hoort tot mijn 

taken’ (Resp. 11).  Op een andere afdeling is er een onderzoekster in opleiding gevraagd 

voor de inrichting en invoering: ‘het kost gewoon tijd om het op te zetten en we hebben het 

geluk dat [naam onderzoekster] veel gedaan heeft. Want tijd is er gewoon niet heel veel’ 

(Resp. 14). 

Op geen van de onderzochte afdelingen is er meer tijd ingeruimd voor het gebruik van 

de digitale patiëntenportalen. Een aantal verpleegkundigen geeft aan dat het daar ook nog 

te nieuw voor is en dat het niet zoveel extra tijd vraagt. Op één van afdelingen waar wel een 

hogere werkdruk wordt ervaren, stelt de verpleegkundige: ‘Ik krijg geen extra tijd ingeruimd. 

Dit zou ik wel willen, alleen je weet nooit van te voren wanneer er een e-consult binnen komt’ 

(Resp. 2). Zij lost dit op door taken door te schuiven naar haar collega’s en ze geeft aan dat 

er dan soms ‘extra’ taken blijven liggen;‘Het is wel zo dat je naast de reguliere 

werkzaamheden nog andere taken hebt waar we ook aan kunnen zitten. Wanneer ik nu even 

tijd over heb, ga ik aan het Eczeemportaal en laat ik andere dingen even liggen’ (Resp. 2). 

Een andere afdeling waar de werkdruk ook als verhoogd wordt ervaren bevestigd dit: ‘Er zijn 

ook heel veel brieven die gewoon geschreven moeten worden, naast het patiëntencontact, 

daar kort je gewoon niet op in. Op zo’n portaal probeer je ook niet in te korten. Dus dat zijn 

dan andere dingen. Dus dan zullen mensen een dag langer op een brief moeten wachten. Of 

zelf het onderzoek moeten doen naar; hoe werkt het portaal. Er zijn natuurlijk zelf 

onderzoeken die we op willen zetten. Dat zijn dan dingen die blijven liggen. Dat zijn wel 

belangrijke dingen’ (Resp. 7). De verhoogde ervaren werkdruk van deze twee 

verpleegkundigen is te verklaren. Eén verpleegkundige is werkzaam op de afdeling met 

kinderpatiënten waarbij ouders veel vragen stellen via het portaal : ‘Mijn kind is een maand 

oud en ik wil nu deze vragen beantwoordt hebben’ (Resp. 7). De andere verpleegkundige is 

werkzaam op het Eczeemportaal waar het vervolgtraject van patiënten deels via het portaal 

gaat, dus al echt zorgvervangend is. 

Andere verpleegkundigen geven voornamelijk aan geen verhoging van de werkdruk te 

ervaren; ‘Nee, het is niet toegenomen. Het is één extra ding waarbij ik moet kijken en waar 

een bericht van een patiënt staat, maar die patiënt had anders de hulplijn gebeld’ (Resp. 6). 

Dit wordt bevestigd door andere verpleegkundigen: ‘Het consult komt op mijn mailadres 

binnen, en er kan maximaal 48 uur tussen zitten en je doet het dus eigenlijk tussen de 

bedrijven door. Je zit toch altijd wel regelmatig achter de computer’ (Resp. 6). ‘Qua 

werkzaamheden vind ik het nou niet een heel grote belasting. Wat ik net zei, dat wisselt heel 

erg’ (Resp. 3). 

 

De zorg moet centraal blijven staan 

Eigenlijk alle verpleegkundigen geven aan dat de patiënt, ook in de toekomst, wel in het 

ziekenhuis moet blijven komen en dat computers, of een e-consult, zorg niet volledig 

kunnen vervangen. ‘Ik wil een patiënt wel blijven zien, ik kan niet alle diagnoses via de 

computer stellen. Het is niet of-of, het is en-en’ (Resp. 12). Dit geldt ook voor de 
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representatie van disciplines binnen de ziekenhuismuren. Door de grotere rol van 

technologie ontstaat er een grotere behoefte aan, maar ook afhankelijkheid van, ICT-

deskundigen om de systemen draaiende te houden. ‘Als het fout gaat met zo’n portaal, dat 

er een error is of weet ik veel wat; ik kan het niet oplossen. Ik heb geen verstand van ICT. Ik 

heb wel iemand nodig’ (Resp. 3). 

Zorg moet, volgens de verpleegkundigen, wel op de eerste plek komen te staan. 

Verpleegkundigen zien enerzijds dat er gekort wordt op de zorg en anderzijds dat de ICT-

afdeling uitblijft breiden. Dit zien zij als een onwenselijke ontwikkeling. ‘Kijk, wat ik een 

verschrikking vind is dat er 100 ICT-medewerkers bij zijn gekomen. Dat er pas ook vijftig zijn 

bijgekomen en dat ze het halve UMC aan het verbouwen zijn voor kantoren van ICT-

medewerkers. Omdat we natuurlijk naar Ezis gaan. En dat digitale zou uiteindelijk natuurlijk 

moeten opleveren dat er hoge kwaliteit van zorg is en dat het een beetje ontlast in het 

systeem en dat je wat meer patiënten kan zien en noem maar op. Maar als je vervolgens 

honderden mensen nodig hebt (..) dan vraag ik me af of je er echt mee op geschoten bent’ 

(Resp. 3). Deze verpleegkundige ziet ICT in die zin als bedreiging en is van mening dat de 

technologie echt ondersteunend moet zijn en blijven. 

 

Waardering uitgedrukt in cijfers 

Alle respondenten is gevraagd een cijfer toe te kennen aan het digitale patiëntenportaal. 

‘Oeh, dat is een lastige vraag’ (Resp. ). Geen van de respondenten heeft een onvoldoende 

gegeven als beoordeling aan het digitale patiëntenportaal. Eén verpleegkundige geeft aan 

dat het voor zichzelf wel fijn zou zijn om niet met het portaal te hoeven werken. Een arts die 

niet betrokken was bij de ontwikkeling én niet bij de alledaagse gebruikers sprak dan ook 

over een ‘veredelde e-maildienst’ (Resp. 13), met andere woorden zag hij het relatieve 

voordeel van een portaal tegenover regulier e-mailverkeer, de voorgaande situatie, niet in. 

Hij gaf aan meer inzicht te willen hebben in het nut van het portaal en op welke wijze het 

zich verder gaat ontwikkelen. Alsnog gaf hij wel een voldoende: ‘maar ik denk dat het nog 

veel meer mogelijkheden heeft, kan hebben, in de toekomst. Dan moeten we wel weten of 

we mensen er in mee krijgen en of er geld is.. technisch kan het allemaal wel, maar..’ (Resp. 

13).  

Voor de meeste verpleegkundigen is het duidelijk dat het onvermijdelijk is om op 

deze wijze te gaan werken. ‘De grootste winst is zeg maar voor degene die de zorgt verleent 

dat je het idee hebt dat je goede zorg verleent. Dus de tijdswinst die het ons oplevert is erg 

beperkt, maar het is betere kwaliteit van zorg’ (Resp. 14). Patiënten die het willen gebruiken 

die kunnen dat doen. Anderen kunnen voor een telefonisch consult kiezen of langs komen.  

Alle respondenten hebben een cijfer gegeven tussen een 6,5 en een 8. Een 8 werd 

heel stellig gegeven en in het algemeen zonder toelichting. ‘Zeker wel een acht’ (Resp. 

12).De respondenten die betrokken waren bij de ontwikkeling en invoering waren over het 

algemeen positiever dan de andere respondenten. Dit kan verklaard worden doordat zij 

inzicht hebben in de overwegingen die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het 

huidige portaal. Iedereen ziet wel dat er nog aanpassingen en verbeteringen mogelijk zijn. ‘Ik 

heb het idee dat wij het wel goed doen, als ik kijk naar anderen’ (Resp. 12).  

Een 6,5 werd gegeven omdat er potentie in zit maar er in de toekomst verbeteringen 

mogelijk zijn: Ik denk een zeven. Een 6,5 tot 7. Er moet nog veel veranderd worden. nee voor 

de rest denk ik dat het een heel goed medium is. maar er zijn verder nog wat dingen die 

veranderd zouden kunnen worden (Resp. 8). 

6.3.2. De toekomst  

 

De vergoeding van het e-consult  
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Momenteel wordt een e-consult nog niet betaald: ‘dat kun je nergens vergoed krijgen’ (Resp. 

12). Bij telefonische consulten is dit wel het geval. ‘Het enige waar je zou kunnen spreken 

van een vergoeding is dat het je hoger in de charts  komt te staan’ (Resp. 12). Het is niet een 

thema dat de verpleegkundigen zelf snel aandroegen binnen de interviews. Dit kan verklaard 

worden doordat zij een vast salaris krijgen in tegenstelling tot bijvoorbeeld een huisarts met 

een eigen praktijk.  

Voorwaarde is nu dat een patiënt minimaal één keer per jaar het ziekenhuis bezoekt 

zodat een DBC ingediend kan worden voor de financiering voor zorg. Echter wordt er 

verwacht door de verpleegkundigen dat vergoeding in de toekomst wel gaat plaats vinden. 

‘Ik ben er van overtuigd dat we die kant opgaan’ (Resp. 12).  

Echter zal een vergoeding voornamelijk een erkenning zijn in tijd en zal het de 

drempel voor de patiënt iets verhogen om een e-consult te sturen. ‘Het gaat dan ook vooral 

om het management van de afdeling die moet er geld voor krijgen. Ik denk dat het allemaal 

meer geaccepteerd gaat worden als dat ook gewoon normaal wordt’ (Resp. 16). ‘Dan kun je 

het tenminste ook echt zien als in de plaats van een normaal consult of in plaats van een 

telefonisch consult’ (Resp. 16).  

De manager en beide artsen begonnen wel uit zichzelf over de vergoeding. Zo drukte 

een wat kritische arts zijn voordeel enkel uit in financiële zin: ‘Omdat wij er op dit moment 

nog steeds geen voordeel uithalen. Het kost mij nu alleen maar meer tijd. Ik moet zelf meer 

mailtjes sturen en zorgen dat ik al mijn e-consulten die ik heb en de afspraken die ik maak 

weer op een andere manier weer terugkomen. Het kost mij alleen maar meer tijd op dit 

moment. Dus als het straks ook vergoed gaat worden en dat ik een patiënt via een video-

conferende zie, hij logt thuis in en ik heb soort virusspreekuurtje. Dan gaat het mij ook 

voordeel opleveren. Of ik kan meer patiënten zien of ik kan het in kortere tijd doen. Maar dat 

is nog niet zo’ (Resp. 13).‘Ja, dat is dus extra werk zonder dat je er iets voor krijgt’ (Resp. 16).  

 

Uitbreiding en verdere ontwikkeling 

‘In de toekomst zul je dat nog verder moeten uitbreiden en dan is het goed dat je alvast in 

zo’n ontwikkeling mee gaat’ (Resp. 5). De verpleegkundigen zien het als vanzelfsprekend dat 

de digitale patiëntenportalen blijven bestaan en een startpunt kunnen vormen voor andere 

ondersteunende technologie. ‘Ik kan me wel voorstellen dat in de toekomst het nog 

geavanceerder wordt. Dat we hier met een ipad rondlopen en daar alle berichten 

rechtstreeks binnen komen. En dat er misschien ook nog met een webcam gecommuniceerd 

kan worden’ (Resp. 11). De verdere ontwikkeling en uitbreiding van functies binnen het 

digitale patiëntenportaal is een logische bijkomstigheid. ‘ Het heeft nog wel heel erg weinig 

uitwisselingsmogelijkheden onderling en ik denk dat we op internetgebied wat dat betreft 

erg achter lopen’ (Resp. 4). De cultuuromslag die eerder genoemd werd moet wel eerst 

gemaakt worden. ‘Je kunt vervolgconsulten vervangen door het portaalconsult. Als je 

tenminste, dat allemaal goed geregeld hebt’ (Resp. 18). En zoals eerder gesteld zou het in de 

toekomst tijdwinst kunnen opleveren: ‘Wellicht gaat het op termijn wat consulten schelen. 

Maar.. dat durf ik nog niet te zeggen of dat zo is’ (Resp. 6). 

In het UMC Utrecht ligt de invoering van digitale patiëntenportalen stil tot de komst van het 

nieuwe systeem. Het UMC St. Radboud zit nog deels in het pilotproject nog in gang waarbij 

de functie voor e-consulting net is ingevoerd. 

Maar na deze fases zien de verpleegkundigen het wel gebeuren dat de digitale 

patiëntenportalen ook binnen andere afdelingen ingevoerd worden. ‘Alle chronische 

aandoeningen en immunologische aandoeningen lijken me geschikt voor portalen’ (Resp. 3). 

En in mindere mate bij kortdurende behandeltrajecten. ‘Intensieve behandeling zoals je been 

breken, lijkt me niet echt noodzakelijk. Want dan heb je een eenmalige interventie’ (Resp. 3). 
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Een arts ziet potentie in teleconsulting: ‘dus als het straks ook vergoed gaat worden 

en dat ik een patiënt via een video-conference zie, hij logt thuis in en ik heb soort 

virusspreekuurtje’ (Resp. 13). Een vergoeding past dus ook in dit toekomstplaatje. 
  

6.4 Beantwoording empirische deelvragen 

6.4.1.       Op welke wijze worden digitale patiëntenportalen ontwikkeld en ingevoerd 

binnen het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

Binnen beide ziekenhuizen was er sprake van enkele afdelingen die bij voorbaat 

geïnteresseerd waren om internettechnologie toe te passen in hun werkpraktijk. Met name 

om in de behoefte van de patiënt te voorzien. Verpleegkundigen zien het over het algemeen 

als onvermijdelijk om als ziekenhuis mee te gaan in deze maatschappelijke ontwikkeling.  

Binnen het UMC Utrecht is het initiatief voor de ontwikkeling en invoering van een digitaal 

patiëntenportaal ontstaan op de werkvloer bij een verpleegkundige. Dit is te typeren als een 

bottom-up benadering. De Raad van Bestuur had tot op heden geen duidelijk stellingname 

met betrekking tot de invoering van e-health. Zorgdivisies zijn vrij om initiatieven op te 

pakken binnen de eigen divisie. In het UMC St. Radboud leefde er ook al de behoefte onder 

een aantal zorgprofessionals om zorg te ondersteunen door middel van internettechnologie. 

De Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud heeft op centraal niveau de beslissing 

genomen om digitale patiëntenportalen in te voeren binnen het ziekenhuis. Geïnteresseerde 

afdelingen moesten zich aanmelden en konden participeren in een pilotproject van tien 

digitale patiëntenportalen. Het besluit voor de invoering van digitale patiëntenportalen kan 

dus zowel op centraal als op decentraal niveau genomen worden.  

In Utrecht wordt het gezien als een positieve ontwikkeling dat het initiatief voor een dpp op 

de werkvloer is ontstaan. Op andere afdelingen wordt het soms als nadeel gezien dat het 

portaal vanuit één afdeling ontwikkeld is . Het vaste pakket wat hier uit voort is gekomen, en 

wordt aangeboden aan andere afdelingen, voldoet niet in alle gevallen aan de behoeften 

van andere patiëntengroepen of afdelingen. Het is dus wel mogelijk om keuzes te maken bij 

de inrichting van een portaal. Echter worden deze als beperkt gezien. 

In het UMC St. Radboud zien de verpleegkundigen het als voordeel om meteen in een 

uniform systeem te starten en commitment te hebben vanuit de Raad van Bestuur. 

Technisch gezien is het voor alle afdelingen mogelijk om een portaal op te starten. De 

patiënt kan via één portaal toegang hebben tot verschillende patiëntengroepen. 

In beide ziekenhuizen is er sprake van een gefaseerde invoering. De meeste 

verpleegkundigen geven aan dat dit zowel geldt voor een gefaseerde invoering binnen de 

organisatie als binnen de afdeling. Door invoering op kleine schaal bij enkele patiënten 

binnen de afdeling kunnen kinderziekten eruit gehaald worden. Doordat de invoering van 

digitale patiëntenportalen niet ziekenhuisbreed heeft plaatsgevonden kon er in eerste 

instantie bewustwording ontstaan binnen de organisatie van het bestaan en de werking van 

digitale patiëntenportalen. Succesverhalen kunnen als voorbeeld gebruikt worden in de 

organisatie om mogelijke weerstand bij zorgprofessionals weg te nemen. In beide 

ziekenhuizen zagen we dat er sprake was van succesverhalen waarnaar gerefereerd werd 

door de verpleegkundigen. In het UMC Utrecht bijvoorbeeld zijn dat het Eczeemportaal en 

het Reumaportaal.  
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Tijdens de ontwikkeling werd er soms in projectgroepen gewerkt en soms in kleine teams 

van twee of drie zorgprofessionals. Dit hangt mede samen in welke mate een portaal reeds 

ontwikkeld was of enkel nog ingericht hoefde te worden. Opvallend is dat daarbij een 

spanningsveld kan ontstaan tussen artsen en verpleegkundigen. Bij de ontwikkeling van de 

portalen is onder andere gesproken over in hoeverre informatie inzichtelijk zou zijn voor de 

patiënten. Verpleegkundigen geven aan dat zij het liefst zoveel mogelijk informatie 

inzichtelijk maken voor patiënten. Zij zien het als in het voordeel van de patiënt dat 

informatie inzichtelijk is. Dit zou hen mede-eigenaar maken van hun behandelproces en 

ziekte en de patiënt kan hierin meedenken. Daarnaast geven verpleegkundigen aan dat de 

medicatie-overzichten actueler zijn doordat patiënten deze kunnen corrigeren.  Verder legt 

het de druk op de organisatie om tijdig en de juiste informatie weer te geven. Bij 

verschillende artsen, in beide ziekenhuizen, zou er weerstand bestaan om medische 

informatie inzichtelijk te maken voor de patiënt. De patiënt zou deze niet begrijpen en 

artsen waren vooraf vooral bang dat er heel veel vragen binnen zouden komen. Volgens 

verpleegkundigen zou dit ook deels zitten in andere wijze waarop artsen zouden moeten 

gaan rapporteren. 

Bij de invoering van het digitale patiëntenportaal op de afdeling is dit in alle gevallen gedaan 

door een verpleegkundige. De verpleegkundige was ook degene die uitleg gaf over de 

portalen aan verpleegkundigen op de afdeling. Dit werd door verpleegkundigen als positief 

ervaren omdat deze verpleegkundige de werkpraktijk kent. 

6.4.2.       Op welke wijze gebruiken verpleegkundigen het digitale patiëntenportaal binnen 

het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

Per afdeling worden er afspraken gemaakt op welke wijze en door wie de digitale 

patiëntenportalen beheerd worden. Het kan zijn dat één verpleegkundige of meerdere 

verpleegkundigen het portaal beheren. Dit geeft de mogelijkheid het portaal in te passen 

binnen de werkzaamheden van de afdeling. In de meeste gevallen zijn het verpleegkundigen 

die een shifting maken. Artsen hebben er vrij weinig mee van doen, alleen in het geval zij 

een vraag doorgestuurd krijgen die aan hen gericht is. Hier wordt over gezegd dat 

verpleegkundigen hier meer tijd en feeling voor zouden hebben. 

De digitale patiëntenportalen worden vooral gezien als extra service aan de patiënt. 

Verpleegkundigen geven aan dat het op deze wijze ook gepresenteerd wordt zowel binnen 

het ziekenhuis als naar de patiënt toe. Een extra communicatie- en/of informatiemiddel 

bovenop de bestaande middelen. Verpleegkundigen benadrukken dat het portaal nu 

voornamelijk wordt aangeboden naast de bestaande middelen; patiënten moeten zelf 

kunnen kiezen waar zij de voorkeur aan geven. Het dient met name voor vragen tussendoor, 

vragen die bij het consult vergeten zijn of herhalingsrecepten. Hierbij kan het dienen als 

vervanging van een telefonisch consult. Op dit moment dient het portaal nog nergens als 

vervanging van zorg. Bij portalen die al langer bestaan is het soms wel mogelijk, zoals het 

Eczeemportaal voor het vervolgtraject. Echter verpleegkundigen geven aan dat het portaal 

nooit helemaal vervangend kan zijn en dat patiënten altijd door verpleegkundigen en artsen 

gezien zullen moeten worden. 

Opmerkelijk is dat binnen beide ziekenhuizen al sprake was van e-mailcontact tussen de 

verpleegkundigen en de patiënt. Dit gaat veelal in tegen de protocollen binnen het 

ziekenhuis. In het UMC Utrecht gaven de verpleegkundigen aan niet op de hoogte te zijn van 

protocollen met betrekking tot e-mailverkeer. Het portaal dient in deze zin als een 
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beveiligde internetomgeving waar communicatie plaats kan vinden met de patiënt. Voor de 

verpleegkundigen is dit een prettig idee. 

Aan het gebruik van digitale patiëntenportalen ligt een cultuuromslag ten grondslag. Zowel 

bij de zorgprofessional als bij de patiënt die gewend zal moeten raken aan het versturen van 

een e-consult in plaats van bijvoorbeeld een telefonisch consult. Verpleegkundigen geven 

aan dat patiënten in de loop van de tijd het bestaan van het portaal weer zijn vergeten. Bij 

de artsen die er aan zullen moeten wennen dat hun rapportages inzichtelijk zullen worden 

voor patiënten. Verpleegkundigen geven aan ook langer stil te staan bij hun rapportage. Ook 

in termen van sociaal-correctheid, maar ook qua volledigheid en spellingsfouten.  

6.4.3.       Hoe ervaren en waarderen verpleegkundigen digitale patiëntenportalen binnen 

het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud? 

Wat opvalt, is dat de verpleegkundigen in eerste instantie spreken over de voordelen voor 

de patiënt van het digitale patiëntenportaal. Pas daarna spreken ze over de mogelijke 

voordelen die het voor hen zelf oplevert als zorgprofessional. Dit wordt deels verklaard door 

dat het ook als een patiëntgericht hulpmiddel wordt aangeboden. Voordelen die de 

verpleegkundigen zien zitten hem voornamelijk in laagdrempeligere en toegankelijkere zorg. 

Verpleegkundigen zien het als winst dat patiënten op ieder tijdstip en plaats hun zorgvraag 

kunnen stellen en hun medische informatie kunnen inzien. De voordelen van het medisch 

dossier inzichtelijk maken voor de patiënt zijn bij deelvraag 1 reeds benoemd. 

Vanuit de klassieke waarden van het verpleegkundige beroep gezien wordt direct contact 

met de patiënt als noodzakelijk geacht voor goede zorgverlening. Daarom zou verwacht 

kunnen worden dat een digitaal patiëntenportaal als bedreiging zou worden ervaren. De 

verpleegkundigen geven aan dat het digitale patiëntenportaal nauwelijks van invloed is op 

het patiëntencontact. Mogelijk zou het wat persoonlijker worden, maar zij zien het niet als 

een negatieve factor. Verpleegkundigen geven aan dat het goed is om terug te horen hoe 

patiënten de digitale patiëntenportalen ervaren. Positieve reacties vanuit de patiënt dragen 

bij aan de waardering van de verpleegkundige omdat de patiënt voornamelijk de drijfveer is. 

Zoals gesteld dient het digitale patiëntenportaal nog nergens als vervanging van zorg. Bij de 

meeste patiëntengroepen valt het aantal e-consulten dat binnenkomt op het moment van 

onderzoek in aantallen erg mee. De verpleegkundigen die al e-mailcontact hadden met 

patiënten, geven aan dat de berichten nu slechts op een andere plek binnen komen. De 

meeste verpleegkundigen geven dan ook aan dat zij hun werkdruk niet als verhoogd 

ervaren. Hier zijn een aantal uitzonderingen op te maken. Binnen een afdeling met 

kinderpatiënten was wel sprake van een verhoging van ervaren werkdruk. Ouders van 

kinderen sturen veel en uitgebreide berichten via het portaal naast de normale telefonische 

consulten.  Het gebruik hangt dus mede samen met de aard van de ziekte maar ook de aard 

van de patiëntengroep. Een andere kanttekening is dat het de werkdruk niet zozeer 

verhoogt maar dat extra taken of projecten naast reguliere werkzaamheden wel sneller 

blijven liggen. 

De meeste verpleegkundigen geven aan dat het aantal telefonische consulten nog niet 

zichtbaar is afgenomen. Dit kan er mede mee te maken hebben dat de verschillende 

middelen nu nog naast elkaar bestaan. Verpleegkundigen zien als voordeel van het digitale 

patiëntenportaal ten opzichte van de telefoon voor hen zelf dat e-consulten makkelijker 

planbaar zijn; zij hoeven hun werk niet direct te laten vallen. Zij kunnen de zorgvraag van de 

patiënt behandelen wanneer het hen het beste uitkomt. Een ander voordeel, of mogelijk 
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voordeel, die verpleegkundigen in het portaal zien is dat zij meer tijd kunnen besteden aan 

‘de echte zorg’. Puur informatieve en administratieve vragen worden vaker via een e-consult 

gesteld. 

De verpleegkundigen vinden het portaal over het algemeen gemakkelijk en goed te 

gebruiken. Over speciale computervaardigheden hoeft een gebruiker niet bezitten; mailen 

en tekst verwerken is voldoende. De meeste verpleegkundigen hebben nog wel 

aanbevelingen en punten voor verbetering van het portaal. De meeste verpleegkundigen 

zien het portaal als iets dat nog in ontwikkeling is en daarom wijzen zij op basis van deze 

minpunten het portaal niet af. Zij zien het digitale patiëntenportaal meer als startpunt voor 

nog meer geavanceerde en uitgebreide functies. Over het algemeen zien zij het als 

vanzelfsprekend dat het portaal zich nog verder gaat ontwikkelen. Wanneer ook de 

cultuuromslag geheel gemaakt is kan het in de toekomst misschien tijd opleveren. Een 

vergoeding van het e-consult, als erkenning van zorg, hoort daar ook bij.  
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Hoofdstuk 7: Conclusie        
 

Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag. Hierbij zullen de 

theoretische en empirische deelvragen ondersteunend zijn om tot een antwoord te komen. 

Daarnaast zullen een aantal opvallendheden besproken worden. 

 

In dit onderzoek staan verpleegkundigen, als cruciale gebruikers van digitale 

patiëntenportalen, centraal. Zij zijn degenen die veelal betrokken zijn bij de ontwikkeling en 

invoering van digitale patiëntenportalen. Daarnaast zijn zij ook vaak degenen die het portaal 

beheren, het portaal introduceren bij de patiënt en de e-consulten ‘leuk’ beantwoorden. Wil 

het digitaal patiëntenportaal, als toepassing van e-health, haar vruchten afwerpen, dan zal 

zij in de beroepspraktijk daadwerkelijk gebruikt moeten worden. Maar verpleegkundigen zijn 

toch niet in de zorg gaan werken om  met computers bezig te zijn? Eerder onderzoek wijst 

uit dat zorgprofesssionals afwijken in hun acceptatiegedrag bij technologie van andere 

gebruikersgroepen (Chau & Hu, 2002). Dit leidt tot de volgende vraagstelling die binnen dit 

onderzoek centraal staat: 

 

‘In hoeverre en op welke wijze accepteren verpleegkundigen in het ziekenhuis digitale 

patiëntenportalen?’ 

 

Vanuit de literatuur werd aangegeven dat met de toenemende populariteit van het 

computergebruik, verpleegkundigen niet langer negatieve houdingen hebben tegenover het 

gebruik (Alpay & Russel, 2002; Dillpm, McDowell, Salimian & Conklin, 1998; Simpson & 

Kenrick, 1997). In de praktijk van het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud werd dit 

bevestigd. Binnen beide ziekenhuizen was er sprake van een aantal verpleegkundigen die al 

voor de invoering van een digitaal patiëntenportaal geïnteresseerd waren in de toepassing 

van internettechnologie binnen de zorg. In veel gevallen ondervonden zij de behoefte van de 

patiënt hieraan al in hun werk door het mailcontact dat tussen veel zorgverleners en hun 

patiënten reeds bestond. Binnen het UMC Utrecht is het zelfs zo dat het idee van een 

portaal is ontstaan bij een verpleegkundige die het vanaf de werkvloer heeft ontwikkeld. 

Daarnaast is het in beide onderzochte ziekenhuizen zo dat het project rondom de invoering 

en ontwikkeling in alle gevallen bij één of meerdere verpleegkundigen ligt die het digitale 

patiëntenportaal ook in de werkpraktijk beheren. De eerste digitale patiëntenportalen zijn 

over het algemeen het resultaat van het initiatief van de innovators  (Rogers, 1962) binnen 

de organisatie: de mensen die openstaan voor en actief op zoek gaan naar nieuwe 

ontwikkelingen en innovaties. Hieruit kunnen we dus concluderen dat verpleegkundigen niet 

van nature weerstand hoeven te ervaren bij de toepassing van computer- of 

internettechnologie binnen hun werkpraktijk. 

 

In het theoretisch kader werd de verwachting geformuleerd dat de verpleegkundigen het 

digitale patiëntenportaal als nuttig moeten waarnemen willen zij het accepteren en 

gebruiken. Hierbij zou het ‘waargenomen nut’ van grotere invloed zijn op de acceptatie dan 

het ‘waargenomen gebruikersgemak’. Ook dit werd bevestigd in het empirisch onderzoek. 

Geen van de gesproken verpleegkundigen wijst het digitale patiëntenportaal af, hoewel zij 

allen nog (de nodige) verbeteringen zien voor het huidige portaal met betrekking tot 

gebruikersgemak, ondanks de lage complexiteit. In het licht van de maatschappelijke 

ontwikkelingen met betrekking tot het computer- en internetgebruik zien verpleegkundigen 

het als een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om als ziekenhuis mee te gaan in 

de toepassing van internettechnologie. Zij zien vooral het nut van een digitaal 

patiëntenportaal in voor de patiënt. Voordelen die zij noemen zijn: een groter gevoel van 

controle en betrokkenheid bij de zorgverlening en laagdrempeligere en toegankelijkere zorg. 
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Zij noemen het dan ook een ‘extra service aan de patiënt’. Voordelen voor de 

verpleegkundigen zelf zijn er in veel gevallen wel, maar deze zijn minder groot. Voor 

‘waargenomen nut’ is het dus geen voorwaarde dat het de verpleegkundige enig voordeel 

oplevert in de zin van bijvoorbeeld tijdswinst. Opvallend is dus dat in de context van de 

verpleegkundige het ‘waargenomen nut’ voornamelijk betrekking heeft op het nut dat een 

portaal oplevert voor de patiënten.  

 

Vanuit de theorie werd de verwachting geformuleerd dat wanneer verpleegkundigen niet 

het resultaat van een toepassing inzien en daarmee het nut, dit negatieve invloed kan 

hebben op de acceptatie. Uit de empirie bleek al dat ‘waargenomen nut’ leidt tot acceptatie, 

echter is ook gebleken dat gebrekkig ‘waargenomen nut’ een aanleiding kan zijn om een 

functie binnen een portaal af te wijzen of nauwelijks te gebruiken. Zo geven 

verpleegkundigen binnen het UMC Utrecht aan dat de zelfmonitoringsfunctie nauwelijks 

gebruikt wordt door patiënten omdat deze nog te weinig uitgebouwd is. Voor de 

verpleegkundigen is het gebruik en de reactie van de patiënt bij uitstek het ‘waar te nemen 

nut’. De verpleegkundigen in het UMC Utrecht zijn dan ook het minst te spreken over deze 

functie en stimuleren vervolgens patiënten ook niet om de functie te gebruiken. 

 

De beroepscode van de verpleegkundige (1999) kan in dit licht voor een verklaring zorgen. 

Deze maakt inzichtelijk wat tot de essentie is van het ‘verplegen’ wordt gerekend: ‘De 

verpleegkundige ondersteunt en beïnvloedt beroepsmatig de vermogens van de zorgvrager 

bij feitelijke of potentiële reacties op gezondheids- en/of daaraan gerelateerde 

bestaansproblemen en op behandeling of therapie, om het evenwicht tussen draagkracht en 

draaglast te handhaven of te herstellen.’ Het beroepsprofiel van de verpleegkundige toont 

aan dat de verpleegkundige gericht is op het zo draagbaar mogelijk maken voor een patiënt 

in een toestand van gezondheidsproblemen. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat het 

digitale patiëntenportaal gezien wordt als een middel om de zorgverlening voor de patiënt 

zo prettig mogelijk te maken; de patiënt kan op ieder moment zijn of haar vraag kwijt, de 

patiënt kan eigen informatie inzien en een immobiele patiënt die ver weg woont kan soms 

een extra consult bespaard worden. In dit opzicht is de verpleegkundige te typeren als een 

‘bondgenoot’ van de patiënt die meedenkt in het behandelproces om de gezondheid te 

bevorderen. 

 

Opvallend in de theorie is dat wanneer verpleegkundigen kiezen voor de rol van 

‘bondgenoot’ of als belangenbehartiger, zij in conflict kunnen komen met andere disciplines 

waarvan steun noodzakelijk is voor de versterking van de positie (Stapel & Keukens, 2009). 

Hier was bij de ontwikkeling van het digitale patiëntenportaal in sommige gevallen ook 

sprake van. Bij een aantal artsen overheerste, volgens verpleegkundigen, weerstand door 

dat medische dossiers inzichtelijk werden middels het portaal. Waar de verpleegkundigen 

voornamelijk pleiten voor het zoveel mogelijk inzichtelijk maken van medische dossiers, in 

het belang van de patiënt, gaven veel artsen er de voorkeur aan om zo min mogelijk 

informatie inzichtelijk te maken, volgens verpleegkundigen. Gastelaars (2006) kan dit 

verklaren, zij stelt dat de invoering van systemen, met als gevolg herijking van de 

werkzaamheden, vaak bij de ‘klassieke professional’ het hardste aan komt; zij hebben het 

meeste te verliezen. In dit opzicht zou een digitaal patiëntenportaal een bedreiging kunnen 

vormen voor de ‘professionele autonomie’ (Harrison & Ahmad, 2000) van de arts, echter zal 

er uitgebreider onderzoek gedaan moeten worden onder artsen om deze conclusie vast te 

stellen. 

 

Het empirische onderzoek heeft inzicht gegeven op welke wijze de organisationele context 

mee speelt bij de acceptatie van digitale patiëntenportalen. De organisationele context is 
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vooral van invloed op welke wijze digitale patiëntenportalen worden ontwikkeld en hoe het 

portaal er dus uit gaat zien. Dit is vervolgens weer van invloed op de perceptie van de 

verpleegkundige van het ‘waargenomen nut’ en het ‘waargenomen gebruikersgemak’. De 

organisationele context is dus geen factor die direct van invloed is op de gebruikersintentie, 

maar indirect. Het onderzoek toont aan dat het van grote invloed is op welk niveau binnen 

de organisatie het besluit voor de invoering van een digitaal patiëntenportaal wordt 

genomen. Zo is het voordeel van het besluit tot en de ontwikkeling van een digitaal 

patiëntenportaal op  de werkvloer dat er sprake is van een natuurlijk commitment. Nadeel is 

echter dat portalen naast elkaar gaan bestaan waardoor informatiesystemen niet 

integreerbaar zijn. In onderzoek van Sobol et al. (1999) vormde dit een barrière: de 

integratie van een technologie met een bestaand systeem werd als noodzakelijk bevonden 

voor de acceptatie van het systeem. Dit wordt ook bevestigd in dit onderzoek: de integratie 

van informatiesystemen leidt er bijvoorbeeld toe dat patiënten ook e-consulten terug 

kunnen vinden in hun medische dossier. Voor verpleegkundigen draagt dit weer bij aan 

‘waargenomen nut’. Andere barrières (Sobol et al., 1999) in de acceptatie van technologie 

door zorgprofessionals zoals de fysieke locatie van computertechnologie, en het ontwerp 

van een database werden in het empirische onderzoek niet terug gevonden. In het UMC 

Utrecht zal binnenkort worden overgestapt op één uniform informatiesysteem, dit leidt er 

toe dat deze barrière uitgebannen wordt.  

 

De potentie die een toepassing als een digitaal patiëntenportaal in de toekomst heeft draagt 

ook bij aan de acceptatie. Met het oog op het ‘waargenomen nut’ dat het portaal in de 

toekomst gaat opleveren. De verpleegkundigen die gesproken zijn in het empirische 

onderzoek gaven grotendeels aan er vanuit te gaan dat de portalen zich in de toekomst 

verder zullen uitbreiden en ontwikkelen en ook een vetrekpunt bieden voor mogelijk nog 

meer geavanceerde technologieën. 

 

Naast positieve reacties van patiënten zijn succesverhalen en praktijkvoorbeelden binnen de 

organisatie daarnaast ook belangrijke indicatoren voor ‘waargenomen nut’. Op verschillende 

afdelingen in de onderzochte ziekenhuizen nam dit de eerste mogelijke weerstand weg en 

leidde dit er toe dat andere afdelingen ook een digitaal patiëntenportaal wilden hebben. 

Succesverhalen vallen daarnaast ook onder de ‘sociale norm’: Het gebruik van digitale 

patiëntenportalen door belangrijke anderen. Op basis van de theorie werd verwacht dat 

deze het gebruik door belangrijke anderen van minder grote invloed zou zijn dan 

‘waargenomen controle over het eigen gedrag’. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat een ander aspect, het ‘waargenomen controle over eigen 

gedrag’ een doorslaggevende factor is voor de acceptatie en het gebruik van digitale 

patiëntenportalen. De tijd en de middelen voor de ontwikkeling zitten voornamelijk in de 

organisationele context. Binnen beide onderzochte ziekenhuizen waren er al voor de 

invoering, zoals al eerder gesteld, verpleegkundigen geïnteresseerd in de toepassing van 

internettechnologie binnen de zorg. Afhankelijk of het initiatief op centraal of decentraal 

niveau werd genomen was er vroeger of later de beschikking over de benodigde middelen 

voor de invoering van het portaal.  

 

Verder werd op basis van de theorie gesteld dat ‘de sociale norm’ van minder grote invloed 

zou zijn op de acceptatie van digitale patiëntenportalen. Echter is deze verwachting 

gebaseerd op studies die onder artsen hebben plaatsgevonden en zou deze minder grote 

invloed te verklaren zijn door de onafhankelijke positie van de arts. Uit het onderzoek komt 

voort dat voor verpleegkundigen de ‘sociale norm’ wel van invloed is op de acceptatie. 

Gebruik door belangrijke anderen zoals collega’s binnen het ziekenhuis of de beroepsgroep 
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in algemene zin zijn vaak aanleiding voor de verpleegkundigen om een digitaal 

patiëntenportaal te willen ontwikkelen, invoeren of gebruiken. Zo hebben succesverhalen 

een grote bijdrage geleverd aan bewustzijn en acceptatie van digitale patiëntenportalen 

binnen de onderzochte organisaties. Een verpleegkundige in het UMC St. Radboud was zelfs 

op de hoogte van het eerste initiatief voor het digitale patiëntenportaal binnen het UMC 

Utrecht. Voor de verpleegkundige kan de patiënt ook gerekend worden tot ‘een belangrijke 

andere’.  

 

Tot slot 

Concluderend kan worden gesteld dat verpleegkundigen digitale patiëntenportalen 

accepteren. Het is niet meer zo dat verpleegkundigen en computers niet samen gaan. In het 

licht van de maatschappelijk ontwikkelingen en de technologische mogelijkheden kan een 

computer een bijdrage leveren aan zorg aan de patiënt. Het blijkt dat ‘waargenomen nut’ 

van groter belang is dan het ‘waargenomen gebruikersgemak’. Hierbij moet de kanttekening 

worden gemaakt dat het ‘waargenomen nut’ in de context van de verpleegkundige met 

name met betrekking heeft op de betekenis van een toepassing, zoals het digitale 

patiëntenportaal, voor de patiënt.  

 

Dit hoofdstuk heeft de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Het volgende hoofdstuk zal 

gewijd worden aan de discussie. 
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Hoofdstuk 8: Discussie        
 

Dit onderzoek levert interessante inzichten op met betrekking tot de acceptatie van digitale 

patiëntenportalen door verpleegkundigen met . Echter zal er bij het gebruik van de kennis 

rekening moeten worden gehouden met een aantal onderzoeksspecifieke kenmerken. 

 

8.1 Onderzoekscontext 

Ten eerste zal er zal bij de resultaten rekening moeten worden gehouden met het gegeven 

dat de respondenten binnen verschillende ziekenhuizen en op verschillende 

patiëntengroepen werkzaam zijn. Dit betekent dus dat er verschillende digitale 

patiëntenportalen zijn meegenomen in het onderzoek die van elkaar verschillen in functies 

en in gebruiksduur. Zo werd er binnen een klein aantal portalen pas sinds 2 maanden 

gewerkt met de functie e-consulting, dit zou mogelijk een te korte tijdspanne zijn geweest 

voor deze portalen om hier conclusies over te trekken. Hiermee is bij de bespreking van de 

bevindingen en de analyse zoveel mogelijk rekening mee gehouden en waar dit noodzakelijk 

is, wordt dit aangegeven. 

 

Daarnaast heeft het onderzoek voornamelijk plaatsgevonden onder de innovators: mensen 

binnen organisaties en groepen die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties en 

hier ook vaak zelf actief naar op zoek gaan. Bij veelal de meeste portalen waren de 

verpleegkundigen voor de invoering zelf al bezig met methoden om internettechnologie te 

integreren in de zorg. 

In de toekomst zullen digitale patiëntenportalen ook ingevoerd worden op afdelingen waar 

zich de ‘Late majority’ en de ‘Laggards’ zich bevinden binnen de organisatie. De acceptatie 

van deze gebruikersgroepen is complexer gezien zij in eerste instantie terughoudender en 

afwachtender tegenover innovaties staan. 

 

8.2 Vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek zal het van grote waarde zijn om in gesprek te gaan met artsen. Uit 

verschillende gesprekken met verpleegkundigen is gebleken dat er in eerste instantie bij de 

artsen het meeste weerstand zou zijn. De weerstand zou zich voornamelijk manifesteren 

tijdens de ontwikkeling en invoering van het portaal. Hierbij staat angst voor een toestroom 

van vragen over informatie die de patiënt niet kan interpreteren. Ook uit eerder onderzoek 

blijkt dat artsen hun ‘professionele autonomie’ ervaren als een privilege dat ze in hun 

werkpraktijk niet willen verliezen. Een digitaal patiëntenportaal zou hier inbreuk op kunnen 

maken, doordat het om een andere werkwijze vraagt. Anderzijds kunnen artsen ook 

belangrijke initiatiefnemers zijn voor de ontwikkeling en invoering van digitale 

patiëntenportalen. In dit onderzoek zijn er te weinig artsen gesproken om conclusies te 

verbinden aan het acceptatiegedrag van artsen. Vervolgonderzoek zou dit inzichtelijk 

kunnen maken.  

 

Daarnaast zou het voor vervolgonderzoek interessant zijn om de acceptatie van latere 

gebruikersgroepen te onderzoeken dan de ‘Innovators’ en de ‘Early adopters’. De acceptatie 

van deze gebruikersgroepen is cruciaal: zij zullen in grote mate bepalend zijn voor het 

verdere bestaan en de verdere ontwikkeling van digitale patiëntenportalen. Zoals 

onderstaande tabel weergeeft, zijn dit ook de grootste gebruikersgroepen. Tegelijkertijd zal 

de acceptatie van deze gebruikersgroepen complexer zijn gezien zij van nature in grotere 

mate weerstand ervaren bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Ook zullen zij geen 

betrokkenheid hebben gehad bij en invloed hebben gehad op de ontwikkeling van digitale 
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patiëntenportalen. De inzichten van dit onderzoek zullen zeker deels van toepassing zijn op 

deze gebruikersgroepen, echter zal de acceptatie van deze groepen om meer inspanning van 

de organisatie vragen. Verder onderzoek zou inzichtelijk kunnen maken op welke wijze deze 

gebruikersgroepen het digitale patiëntenportaal accepteren en wat daaraan kan bijdragen. 

 

 

 
Figuur 14: Productlevenscyclus (Rogers, 1962) 

 

 

Een laatste aanknopingspunt voor relevant vervolgonderzoek betreft de acceptatie van 

innovaties binnen het publieke domein in bredere zin. De  druk om in de publieke sector te 

innoveren neemt toe. Hier zijn twee redenen voor, in de eerste plaats staat de (legitimiteit 

van de) overheid door de groeiende complexiteit van allerlei politieke en 

maatschappelijkeproblemen onder toenemende druk. Dit is in hoofdstuk 2 reeds aan de 

orde gesteld. Deze turbulentie is voor veel organisaties in de publieke sector een belangrijke 

drijfveer om op zoek te gaan naar nieuwe combinaties (innovaties). De andere aanleiding is 

de multi-rationaliteit van het openbaar bestuur. Beleidsproblemen kunnen begrepen 

worden in termen van een permanente strijd tussen een politieke rationaliteit, een 

economische rationaliteit en een professionele, wetenschappelijke of technologische 

rationaliteit (Snellen, 1987). Verder onderzoek naar de acceptatie van innovaties door de 

‘publieke professional’ kan bijdragen aan de innovativiteit van de publieke sector. 
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen       
 

In dit laatste hoofdstuk zullen de aanbevelingen besproken worden die voortkomen uit het 

onderzoek. Eerst zullen er algemene aanbevelingen gegeven worden die gelden bij de 

ontwikkeling en invoering van digitale patiëntenportalen. Vervolgens zullen de praktische 

aanbevelingen  voor de onderzochte organisaties aan de orde komen. 

 

9.1 Algemene aanbevelingen 

Een gefaseerde invoering binnen de organisatie, dus niet direct ziekenhuisbrede invoering, 

biedt de ruimte voor afdelingen om zelf portalen in te richten en te overleggen op welke 

wijze het gebruikt gaat worden. Dit biedt ook de mogelijkheid om kinderziekten uit het 

systeem te halen. Verder zal er tijdens de invoering aandacht moeten worden besteed aan 

de benodigde ‘cultuuromslag’. Hierbij is het van belang dat de verschillende 

zorgprofessionals duidelijk inzicht hebben wat een digitaal patiëntenportaal is,  op welke 

wijze het digitale patiëntenportaal gebruikt wordt, op welke wijze het zich verder ontwikkeld 

en wat hiervan de gevolgen zijn voor de beroepsuitoefening. Wanneer er sprake is van 

weerstand, ofwel bij artsen of wel bij verpleegkundigen, kunnen succesverhalen en 

praktijkvoorbeelden dienen om weerstand weg te nemen. 

 

Er zal in het speciaal aandacht moeten worden geschonken aan de mate van inzichtelijkheid 

van medische gegevens voor patiënten.  Het is mogelijk dat hierbij spanning ontstaat tussen 

artsen en verpleegkundigen. Artsen zouden hierbij weerstand kunnen ervaren,  

verpleegkundigen zouden meer informatie inzichtelijk willen hebben in het belang van de 

patiënt. Door hier bij voorbaat al bij stil te staan, met de artsen én verpleegkundigen, kan 

latere onrust voorkomen worden. 

 

Bij de invoering van een digitaal patiëntenportaal is het voor de acceptatie van 

verpleegkundigen van belang dat zij het portaal waarnemen als nuttig. Hierbij is het 

verpleegkundig beroepsperspectief op ‘waargenomen nut’ van belang en kenmerkend. In 

deze zin betreft dat de mate waarin het digitale patiëntenportaal de zorgverlening aan de 

patiënt verbeterd in de optiek van de verpleegkundige. Vanuit dit perspectief is het dus ook 

noodzakelijk om de behoefte van de patiënt in het portaal te verwerken. 

 

Ook is het belangrijk om binnen de afdeling de zorgprofessionals die er mee gaan werken, 

mee te laten denken op welke wijze het digitale patiëntenportaal georganiseerd en beheerd 

wordt. Dit zorgt er voor dat het digitale patiëntenportaal goed ingepast kan worden binnen 

de werkzaamheden van de afdeling. Daarnaast is het van belang dat zorgverleners van 

afdelingen met een digitaal patiëntenportaal daadwerkelijk met patiënten communiceren 

via het portaal en niet via regulier e-mailverkeer. Dit met het oog op de privacygevoeligheid 

van medisch informatie en de beveiligde internetomgeving die een portaal biedt. Ook 

wanneer er sprake is van bepaalde protocollen of bepaald beleid met betrekking tot e-

mailverkeer tussen patiënt en zorgverlener zullen zorgprofessionals hiervan op de hoogte 

moeten zijn, zodat zij deze ook naleven. 

 

Daarnaast is het wel van belang dat het de verpleegkundige niet te veel moeite kost. Hierbij 

is het van belang dat (informatie)systemen integreerbaar zijn, dat de portalen 

gebruikersvriendelijk zijn, dat de randvoorwaarden er zijn en dat er inzicht is in wat het 

digitale patiëntenportaal oplevert. Daarnaast is het goed om in de beginfase zorgvuldig te 

monitoren of de ervaren werkdruk toeneemt, zodat er op tijd ingegrepen kan worden. 

 



 84 

De ervaringen van zorgprofessionals die niet betrokken zijn in een projectteam of 

projectgroep  omtrent de invoering van een ‘digitaal patiëntenportaal’ zullen op waarde 

geschat moeten worden. De mensen uit het projectteam bestaan veelal uit mensen die 

enthousiast zullen zijn over een toepassing als het digitale patiëntenportaal. Echter in de 

werkpraktijk zijn het ook de andere zorgprofessionals die er mee zullen moeten werken en 

zijn ook hun gebruikerservaringen van belang voor het succesvolle gebruik van een digitaal 

patiëntenportaal. 

 

Een gebruikersforum binnen het ziekenhuis voor alle zorgprofessionals die met een portaal 

werken kan er voor zorgen dat op een laagdrempelige wijze vragen en  ervaringen met 

betrekking tot het digitale patiëntenportaal gedeeld kunnen worden. Dit met het oog dat er 

nu nog maar weinig afdelingen binnen het ziekenhuis werken met een digitaal 

patiëntenportaal. Ook medewerkers van de ICT-afdeling zouden hier dan actief op zijn zodat 

deze in kunnen gaan op vragen die leven. 

9. 2 Praktische aanbevelingen 

Uit het onderzoek zijn verschillende praktische aanbevelingen voort gekomen. Deze zijn hier 

per organisatie schematisch weergegeven met voorafgaand steeds enige toelichting. De 

aanbevelingen zijn gebaseerd op de gesprekken die met de respondenten in dit onderzoek 

zijn gevoerd en komen deels voort uit de inhoudelijke aanbevelingen. In de eerste tabel 

komen de praktische aanbevelingen voor het UMC Utrecht aan de orde waarbij eerder 

onderzoek is meegenomen. Daarop volgen enkele aanbevelingen voor het UMC St. 

Radboud. Ten slotte zijn er nog enkele praktische aanbevelingen voor zowel het UMC 

Utrecht als het UMC St. Radboud. 

 

De aanbevelingen voor het UMC Utrecht richten zich met name op de 

gebruikersvriendelijkheid. Veel verpleegkundigen geven aan verbeteringen op het gebied 

van tekstverwerking wenselijk te vinden. Deze zijn in ondUit onderzoek van Scholtus (2009) 

onder de patiënten die het Reumaportaal voor jongeren gebruikten kwamen een aantal 

overeenkomstige aanbevelingen voort: het versimpelen van de inlogcode zodat deze 

aangepast kan worden door gebruikers; meer uitleg en advies zichtbaar voor de patiënt; 

terugkoppeling na het invullen van dagboeken en vragenlijsten. Andere aanbeveling die zij in 

haar onderzoek gaf was om de mogelijkheden te bekijken van het toevoegen van een skelet 

om aan te geven waar de pijn zit; röntgenfoto’s bekijken, bloedafname-formulieren bekijken 

en uitprinten en zelf afspraken maken. Vanuit de patiënt gezien was er binnen het 

desbetreffend portaal ook behoefte aan meer informatie die inzichtelijk is. Gezien de 

patiëntgerichtheid van de verpleegkundigen is het niet raar dat aanbevelingen deels overeen 

komen. 

 

Praktische aanbevelingen ter verbetering van het patiëntenportaal in het UMC Utrecht 

E-consult Een e-consult kunnen beantwoorden. Nu komt een antwoord binnen 

als een ‘nieuw e-consult’. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om over 

te stappen op reguliere e-mail. 

Gebruikersgemak Namen van de werkvelden aanpassen. De velden twee aparte velden 

‘consult’ en ‘ werkaantekeningen’ dienen als mogelijkheid voor de 

zorgprofessional om notities te maken die niet inzichtelijk zijn voor de 

patiënt. Echter is dit onderscheid onduidelijk. 

 Meer mogelijkheden op het gebied van tekstverwerking; opmaak 

kunnen wijzigen en de mogelijkheid links en video’s toe te voegen (als 

voorlichtingsmateriaal). 

 Een standaardinvulformulier voor behandelafspraken. 
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Functies Interactiviteitsmogelijkheden: bijvoorbeeld een forum en een 

chatfunctie (met de mogelijkheid voor bijv. een digitaal spreekuur). 

 Zelfmonitoringsfunctie optimaliseren door een terugkoppeling in te 

bouwen. Bijvoorbeeld in de vorm van een curve, meldingen of een 

tabel. Het levert de patiënt groter inzicht op in wat de consequenties 

van gedrag zijn. 

 Gebruikersnaam kunnen aanpassen. Wachtwoord is zeer 

gebruiksonvriendelijk met cijfers en het is niet mogelijk om deze aan 

te passen. 

 Afbeeldingen van een skelet waarbij de verpleegkundigen kan 

aangeven waar bijvoorbeeld zalf gesmeerd kan worden en de patiënt 

pijn kan aangeven. 

Inzicht in eigen 

dossier 

Standaardbrieven (zoals medicatiebrieven). 

 Uitgebreider inzicht in eigen dossier. 

 

Het aantal respondenten in het UMC St. Radboud was beperkt, dit verklaard waarom er 

slechts enkele praktische aanbevelingen zijn voortgekomen uit het onderzoek. 

 

Praktische aanbevelingen ter verbetering van de digitale polikliniek in het UMC St. 

Radboud 

E-consult Mogelijkheid dat de patiënt de ontvanger kan selecteren, zodat het e-

consult rechtstreeks bij de juiste persoon terecht komt. 

 E-consulten direct in het EPD plaatsen van een patiënt. Zodat de e-

consults niet alleen inzichtelijk zijn via het portaal. 

Toegang De mogelijkheid om iemand anders (bijv. ouders of verzorgende) dan de 

patiënt zelf te machtigen om in te loggen met een DigiD-code. 

Gebruikersgemak Een ‘gebruikersforum’ opzetten waar zorgprofessionals hun vragen 

laagdrempelig kwijt kunnen aan de ICT-afdeling. 

 

Verpleegkundigen  kennen de behoeften van de patiënt erg goed, mede daarom is het van 

belang hen te betrekken bij de ontwikkeling en invoering van een digitaal patiëntenportaal. 

Daarnaast zijn zij ook degenen die er mee werken en weten zij goed hoe het digitale 

patiëntenportaal binnen een afdeling het beste georganiseerd en beheerd kan worden. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het voor de zorgprofessionals van belang is dat 

informatiesystemen onderling geïntrigeerd zijn zodat alle informatie op dezelfde plek is 

terug te vinden en er niet verschillende systemen naast elkaar geopend hoeven te worden. 

Daarnaast hebben verschillende verpleegkundigen gesproken over buitenlandse  patiënten 

die de Nederlandse taal niet beheersen. Voor hen is het momenteel dus niet mogelijk in te 

loggen in het portaal. En een functie die de patiënt graag terug zou terug zien is het instellen 

van een soort reminders of ‘alerts’ in de vorm van een e-consult om te herinneren aan een 

poli-afspraak of de uitslag van een onderzoek. 

 

Praktische aanbevelingen voor het UMC Utrecht en het UMC St. Radboud  

Verpleegkundigen betrekken bij ontwikkeling en invoering. 

Zoveel mogelijk integratie tussen informatiesystemen.  

Nadenken over een digitaal patiëntenportaal in verschillende talen. 

Zelf afspraken kunnen inplannen. 

Mogelijkheid voor patiënten om reminders te kunnen instellen voor een poli-afspraak of 

uitslagen van labonderzoeken 
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Bijlagen           
 

Bijlage l. Interview topiclijst UMC Utrecht  - verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten 

en arts  

Introductie 

- Achtergrond interviewer 

- Achtergrond en context onderzoek 

- Procedure interview 

 

Gegevens respondent 

- Opleiding 

- Leeftijd 

- Functie 

- Werkzaam sinds .. 

- Werkzaam bij deze patiëntengroep sinds .. 

- Werkzaam op deze afdeling sinds .. 

 

Achtergrond werkzaamheden 

 

- Zorg en behandeltraject binnen de patiëntengroep  

- Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

- Normale werkdag 

- Mate van vrijheid in werkinrichting 

- Patiëntencontact  

- Computergebruik tijdens reguliere werkzaamheden 

 

Digitaal patiëntenportaal 

- Patiëntenportaal bij deze patiëntengroep sinds .. 

- Aanleiding/reden voor invoering 

- Initiatiefnemer binnen de afdeling 

- Wijze van introductie bij zorgprofessionals 

- Betrokkenheid bij de ontwikkeling en invoering  

 

Gebruik 

- Gebruik van patiëntenportaal door patiënt  

- Omvang van gebruik 

- Gebruik op langere termijn 

- Wijze van introductie bij de patiënt 

- Aard van de gevallen van gebruik 

- Rol UMC Utrecht/ Raad van Bestuur 

- Richtlijnen en protocollen 

- Gebruik door collega’s 

 

Waardering 

 

- Waardering algemeen; cijfer van 1 tot 10 met toelichting. 

- Voordelen 

- Nadelen 

- Oplossing van een probleem 

- Verbetering van beroepsuitoefening in het algemeen 
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Gevolgen voor zorgprofessionals 

 

- Aard werkzaamheden 

- Hoeveelheid werkzaamheden 

- Werkdruk 

- Inrichting van het behandeltraject van de patiënt 

- Aanvulling of een vervanging binnen het reguliere zorgtraject 

- Patiëntencontact 

- Regulier mailverkeer 

- Reguliere telefonische consulten 

- Garantie goede zorg/ beroepsuitoefening 

 

Gebruikersgemak 

- Moeilijkheden 

- Faciliteiten (tijd en middelen)  

- Suggesties voor gebruiksgemak 

- Computervaardigheden 

 

Losse onderdelen digitaal patiëntenportaal:  

1. Inzicht in eigen dossier 

 

- Omvang patiëntengebruik 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

 

2. E-consult 

- Omvang patiëntengebruik 

- Aanpak e-consult 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

- Aard van de consulten 

- Reactietermijn  

- Hoeveelheid tijd  

- Initiatief e-consult 

 

3. Zelfmonitoring 

- Omvang patiëntengebruik 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

 

Waargenomen nut 

- Verbetering in het algemeen 

- Losse onderdelen  

 

Intentie tot gebruik 

- Ondersteuning patiëntenportalen (of bepaalde onderdelen) 

- Invoering van patiëntenportalen bij andere patiëntengroepen  

- De toekomst 
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Suggesties voor verbeteringen 

- Wijze van verbetering 

- Verbetering per onderdeel 

 

Algemene opmerkingen 

- Aanmerkingen of aanvullingen 

 

Afsluiting door interviewer 

- Dankwoord aan respondent 

- Uitleg verdere procedure 
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Bijlage ll. Interview topiclijst UMC St. Radboud – verpleegkundigen, verpleegkundig-

specialisten en arts 

Introductie 

- Achtergrond interviewer 

- Achtergrond en context onderzoek 

- Procedure interview 

 

Gegevens respondent 

- Opleiding 

- Leeftijd 

- Functie 

- Werkzaam sinds .. 

- Werkzaam bij deze patiëntengroep sinds .. 

- Werkzaam op deze afdeling sinds .. 

 

Achtergrond werkzaamheden 

 

- Zorg en behandeltraject binnen de patiëntengroep  

- Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

- Normale werkdag 

- Mate van vrijheid in werkinrichting 

- Patiëntencontact  

- Computergebruik tijdens reguliere werkzaamheden 

 

Digitale polikliniek 

- Digitale polikliniek bij deze patiëntengroep sinds .. 

- Aanleiding/reden voor invoering 

- Initiatiefnemer binnen de afdeling 

- Wijze van introductie bij zorgprofessionals 

- Betrokkenheid bij de ontwikkeling en invoering  

 

Gebruik 

- Gebruik van digitale polikliniek door patiënt  

- Omvang van gebruik 

- Gebruik op langere termijn 

- Wijze van introductie bij de patiënt 

- Aard van de gevallen van gebruik 

- Rol UMC St. Radboud/ Raad van Bestuur 

- Richtlijnen en protocollen 

- Gebruik door collega’s 

 

Waardering 

 

- Waardering algemeen; cijfer van 1 tot 10 met toelichting. 

- Voordelen 

- Nadelen 

- Oplossing van een probleem 

- Verbetering van beroepsuitoefening in het algemeen 

 

Gevolgen voor zorgprofessionals 
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- Aard werkzaamheden 

- Hoeveelheid werkzaamheden 

- Werkdruk 

- Inrichting van het behandeltraject van de patiënt 

- Aanvulling of een vervanging binnen het reguliere zorgtraject 

- Patiëntencontact 

- Regulier mailverkeer 

- Reguliere telefonische consulten 

- Garantie goede zorg/ beroepsuitoefening 

 

Gebruikersgemak 

- Moeilijkheden 

- Faciliteiten (tijd en middelen)  

- Suggesties voor gebruiksgemak 

- Computervaardigheden 

 

Losse onderdelen Digitale Polikliniek (in hoeverre van toepassing) 

1. Inzicht in eigen dossier 

 

- Omvang patiëntengebruik 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

 

2. E-consult 

- Omvang patiëntengebruik 

- Aanpak e-consult 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

- Aard van de consulten 

- Reactietermijn  

- Hoeveelheid tijd  

- Initiatief e-consult 

 

3. Zelfmonitoring 

- Omvang patiëntengebruik 

- Invloed op werkzaamheden 

- Invloed op behandeltraject 

- Waardering  

 

Waargenomen nut 

- Verbetering in het algemeen 

- Losse onderdelen  

 

Intentie tot gebruik 

- Ondersteuning patiëntenportalen (of bepaalde onderdelen) 

- Invoering van patiëntenportalen bij andere patiëntengroepen  

- De toekomst 

 

Suggesties voor verbeteringen 
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- Wijze van verbetering 

- Verbetering per onderdeel 

 

Algemene opmerkingen 

- Aanmerkingen of aanvullingen 

 

Afsluiting door interviewer 

- Dankwoord aan respondent 

- Uitleg verdere procedure 
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Bijlage lll. Topiclijst Interview  onderzoekers en communicatiemedewerker 

 

Introductie 

- Achtergrond interviewer 

- Achtergrond en context onderzoek 

- Procedure interview 

 

Gegevens respondent 

- Opleiding 

- Leeftijd 

- Functie 

- Werkzaam sinds .. 

- Werkzaam bij deze patiëntengroep sinds .. 

- Werkzaam op deze afdeling sinds .. 

- Onderzoekswerkzaamheden 

 

Patiëntenportaal 

- Betrokkenheid bij het patiëntenportaal 

- Ontwikkeling 

- Invoering 

- Gebruik 

- Gevolgen werkzaamheden en werkinrichting 

- Vervanging/aanvulling zorg 

- Rol van de zorgprofessional 

- Voordeel voor patiënt 

- Nadeel patiënt 

- Voordeel zorgprofessional 

- Nadeel zorgprofessional 

- Verschillen tussen arts en verpleegkundige 

 

Onderzoek  

- Visie als onderzoeker op portaal 

- Onderzoeksopzet 

- Eerdere onderzoeksresultaten 

- Gebruik Technology Acceptance Model (TAM)  

- Suggesties onderzoek 

- Opgestelde topiclijst 
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Bijlage llll. Codeboom 

Achtergrond respondent en werkzaamheden 

- achtergrond verpleegkundige 

- achtergrond arts 

- achtergrond afdeling 

- achtergrond werkzaamheden 

- werkinrichting 

- behandeltraject 

- patiëntencontact 

 

Digitaal patiëntenportaal 

- kenmerken portaal 

- aanleiding portaal 

- doel portaal 

- initiatief portaal 

- ontwikkeling portaal 

 

Invoering 

 

- introductie zorgprofessional 

- introductie patiënt 

 

Gevolgen 

- werkinrichting 

- aard werkzaamheden 

- beroepsuitoefening 

- werkdruk 

- patiëntencontact 

- e-mailverkeer 

- telefonische consulten 

 

Gebruik 

 

- aanvulling/vervanging 

- beheer portaal 

 

Waargenomen nut 

 

- voordeel zorgprofessional 

- nadeel zorgproferssional 

- voordeel patiënt 

- nadeel patiënt 

- waardering in cijfer 

 

Gebruikersgemak 

 

- computervaardigheden 

- faciliteiten (tijd en middelen) 

 

Suggesties 
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- suggesties algemeen 

- suggesties Utrecht 

- suggesties Nijmegen 

 

Verschillende onderdelen 

 

- inzicht in het eigen dossier 

- e-consulting 

- zelfmonitoring 

 

Toekomst 

 

- vergoeding 

- invoering bij andere afdelingen 

- verbeteringen zorgprofessional 

- verbeteringen patiënt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Bijlage 5. UMC Utrecht – Afbeeldingen CF-portaal 

 

 Afbeelding 1: Pagina waarin patiënten behandelinformatie terug kunnen vinden 
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Afbeelding 2: Pagina waar ouders de klachten en symptonen van hun kind bij kunnen 

houden  
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Bijlage 6. Afbeeldingen UMC St. Radboud Digitale ALS-poli 

 

Afbeelding 1: Inlogpagina met DigiD 

 

Afbeelding 2: Welkomstpagina Digitale ALS-poli  
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Afbeelding 3: E-consultpagina waar de patiënt berichten kan versturen naar de 

behandelaar 

 

Afbeelding 4: Forumpagina waar patiënten berichten kunnen achterlaten  
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