
UITKOMSTEN PEILING 
DIGITALE ZORG

BELEMMERINGEN?

Welke belemmeringen ervaren medisch specialisten bij 
het gebruiken van digitale zorg in hun dagelijkse 

praktijk?

EN NU?

Blijven medisch specialisten digitale zorg ook na 
de crisis inzetten in hun dagelijkse praktijk?

OP WELKE MANIER?

Welke vormen van digitale zorg zijn medisch 
specialisten meer gaan inzetten tijdens de 

COVID-19 crisis?
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BLIJVEN GEBRUIKEN?

Welke vormen van digitale zorg blijven medisch 
specialisten gebruiken bij de behandeling van hun 

patiënten?

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg 
voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat 
maken medisch specialisten mogelijk met de 
juiste zorg op de juiste plek. Onder andere 
door digitale zorg in te zetten bij de 
behandeling van hun patiënten.

De Federatie Medisch Specialisten heeft in 
kaart gebracht wat de invloed is geweest van 
het afschalen van de reguliere zorg als gevolg 
van de COVID-19 epidemie op het gebruik van 
digitale zorg. 

Ruim 800 medisch specialisten werkzaam in 
onder andere algemene en universitaire 
ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige 
klinieken hebben aan de peiling meegedaan.

Medisch specialisten deelden hun 
ervaringen met digitale zorg voor, 
tijdens en na de crisis.

‘We wilden al langer teleconsultatie met 
de huisartsen opstarten. Door de crisis 
is dit versneld en hebben we vaker 
huisartsen geadviseerd zodat patiënten 
thuis konden blijven’

 
‘Een digitaal overleg met artsen uit 
meerdere centra was voor iedereen 
prettig en scheelt reistijd’

 
‘Ik zou graag digitale zorg inzetten voor 
bijvoorbeeld de pre-operatieve 
screening want dat is voor mijn patiënten 
heel prettig.’

‘Een simpel contact (uitslag mededelen 
of kleine aanpassingen in de 
behandeling) kan telefonisch. Maar 
lichamelijk onderzoek, diagnostisering 
en het behandelplan maken moet fysiek 
plaatsvinden.’

 
‘Telefonische consulten kosten vaak 
meer tijd, uitleg is moeilijker door de 
telefoon dan wanneer iemand voor je 
zit. Er is ook geen belkamer beschikbaar 
op onze poli en ik heb mijn eigen 
computers moeten gebruiken’

‘Digitaal of fysiek is geen tegenstelling; 
het is een afweging. Welke van de twee 
past op dat moment het beste bij de 
zorg die mijn patiënt nodig heeft?’

Digitale zorg biedt mogelijkheden om de 
juiste zorg op de juiste plek te realiseren: 
toegankelijke, innovatieve zorg voor iede-
re patiënt, nu en in de toekomst. Bekijk 
‘101’ voorbeelden op:
www.demedischspecialist.nl/jzojp

www.demedischspecialist.nl/jzojp

