
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Telemedicine in dermatology: Evaluation of secondary and tertiary
teledermatology

van der Heijden, J.P.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Heijden, J. P. (2013). Telemedicine in dermatology: Evaluation of secondary and
tertiary teledermatology. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/telemedicine-in-dermatology-evaluation-of-secondary-and-tertiary-teledermatology(9f6c05a8-fb07-4832-a3c2-be81b6035fe5).html


 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

  



Samenvatting 

153 

Telemedicine in dermatology: evaluation of secondary and tertiary teledermatology 

Telemedicine is het zorgproces of het geheel van de zorgprocessen waarbij zorg 

wordt geleverd door gebruikmaking van zowel informatietechnologie als 

telecommunicatie, welke zorgverleners in staat stelt om tijd- en plaats 

onafhankelijk samen te werken. Telemedicine wordt gezien als een van de 

oplossingen om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de 

hele maatschappij. Teledermatologie is het leveren van dermatologische zorg met 

behulp van telemedicine. In hoofdstuk 1 wordt een geschiedenis gegeven van de 

ontwikkeling van teledermatologie en word een beeld geschetst van het huidige 

teledermatologie landschap aan de hand van de verschillende actoren, 

aanbiedingsmodellen, gebruikte foto en video technologieën en functies die zijn 

ontwikkeld.  

 

Dit proefschrift is onderverdeeld in 2 thema’s. Deel I behandelt secondaire 

teledermatologie, waarbij de huisarts digitale foto’s van de huid neemt en naar de 

regionale dermatoloog verzendt via een telemedicine tool, met als doel het 

voorkomen van een fysieke verwijzing en/of het inwinnen van advies over 

diagnose of behandeling. In hoofdstuk 2 worden de effecten op de efficiëntie, de 

kwaliteit en de kosten van zorg beschreven van de eerste grootschalige 

secondaire teledermatologie implementatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

toepasbaarheid van teledermatologie in combinatie met dermatoscopie in de 

dagelijkse huisartsenpraktijk. 

Deel 2 van dit proefschrift behandelt tertiaire teledermatologie (TTD), waarbij 

digitale foto’s van de huid worden uitgewisseld tussen (academische) 

dermatologen met als doel het inwinnen van advies over diagnose of 

behandeling, verbeterde triage, supervisie op afstand en/of educatie. In hoofdstuk 

4 wordt een overzicht gegeven van de bestaande TTD implementaties, hoofdstuk 

5 en 6 beschrijven hoe het model van secondaire teledermatologie kan worden 

toegepast in de derde lijn en toetst de haalbaarheid hiervan. 
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Hoofdstuk 2 

Teledermatologie wordt in Nederland sinds 2005 veelvuldig gebruikt in de 

dagelijkse praktijk en is volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit hoofdstuk 

toont door evaluatie van 37.207 teleconsulten aan dat 68% van de verwijzingen 

naar de dermatoloog wordt voorkomen door gebruik van teledermatologie, wat 

leidt tot een geschatte kostenbesparing van 18%. De gemiddelde antwoordtijd 

van een dermatoloog was 4.6 uur en in 85% van de teleconsulten ervoeren de 

huisartsen een leereffect. De conclusies zijn dat het gebruik van teledermatologie 

leidt tot efficiënte zorg tegen waarschijnlijk lagere kosten en komt daarmee in 

aanmerking om een standaard te worden de verwijs systematiek van de huisarts. 

 

Hoofdstuk 3 

Teledermatoscopie combineert dermatoscopische (10x vergroting) foto’s met de 

reguliere teledermatologie en kan daarmee de mogelijkheid bieden om 

pigmenteuze laesies en huidtumoren te diagnosticeren via teleconsultatie. Dit 

hoofdstuk beschrijft een studie naar de accuratesse en betrouwbaarheid van 

teledermatoscopie toegepast in de dagelijkse huisartsenpraktijk. De accuratesse 

was κ 0.61 bij diagnose en κ 0.23 bij behandel plan. De betrouwbaarheid scoorde 

κ 0.65 bij diagnose en κ 0.36 bij behandel plan. Van een derde van de 

dermatoscopische beelden werd de kwaliteit beoordeeld als goed. Bij deze 

teleconsulten steeg de accuratesse en betrouwbaarheid voor behandel plan naar 

κ 0.42. Concluderend heeft teledermatoscopie toegepast in de dagelijkse 

huisartsenpraktijk lagere accuratesse en betrouwbaarheid vergeleken met in vivo 

consultatie en deze worden stevig beïnvloed door de kwaliteit van het beeld. 

Adequate training en monitoring is daarom zeer aan te raden wanneer men 

teledermatoscopie bij de huisarts wil toepassen op verantwoorde wijze. 
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Hoofdstuk 4 

Dit hoofdstuk geeft d.m.v. een systematic review een overzicht van studies naar 

TTD met focus op de verschillende gebruiksdoeleinden. Vier categorieën zijn  

gedefinieerd: 1) verkrijgen van expert advies van een gespecialiseerde, vaak 

academische, dermatoloog, 2) educatie en supervisie van dermatologen in 

opleiding, 3) nascholing en 4) second opinion van een collega. Drie modaliteiten 

worden gebruikt: teleconsultatie (web) applicatie, web forum en email lijst. De 

meerderheid gebruikt de store-and-forward techniek, 27% gebruikt een 

combinatie van store-and-forward en real-time. Uitkomstmaten van de studies 

waren educatief effect, kosten, diagnostische accuratesse, betrouwbaarheid en 

validiteit, satisfactie van patiënt en arts, en efficiëntie verbetering. Er zijn 11 studies 

gevonden en daaruit blijkt dat TTD in een erg vroeg stadium van ontwikkeling is 

vergeleken met secondaire teledermatologie. 

 

Hoofdstuk 5 

De pilot studie beschreven in dit hoofdstuk evalueert de waarde en haalbaarheid 

van een TTD systeem. Een baseline meting toonde aan dat de helft van de tertiaire 

verwijzingen geschikt zijn voor teledermatologische consultatie. Perifere 

dermatologen consulteerde academische dermatologen 28 keer middels 

teledermatologie tijdens de studie periode. Bij 61% van de teleconsultaties zou de 

perifeer dermatoloog de patiënt naar het academisch ziekenhuis hebben 

verwezen, als er geen TTD optie mogelijk was. Bij 71% van deze 17 

teleconsultaties was een fysieke verwijzing uiteindelijk niet nodig. De gemiddelde 

SUS score was 80, wat een hoge bruikbaarheid van het systeem representeert. Alle 

gebruikers waren tevreden (gemm. 7.6 op een schaal van 10). De resultaten 

suggereren dat TTD onnodige verwijzingen naar de derde lijn kan voorkomen. 

Een evaluatie op grotere schaal is nodig om deze conclusies te bevestigen en 

generaliseren, welke wordt beschreven in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 6 

Dit hoofdstuk beschrijft het effect van TTD op de verwijzingen van perifere naar 

tertiaire centra en evalueert de acceptatie van een TTD systeem door 

dermatologen. In twee jaar tijd zijn er 85 teleconsultaties verzonden door 13 

perifere dermatologen en beantwoord door 8 dermatologen uit 2 tertiaire centra. 

Hierbij werden 81% van de fysieke verwijzingen voorkomen. Alle gebruikers 

onderkenden de voordelen van TTD, zoals snelle responstijd, geformaliseerde 

dossiers en beveiligde communicatie stromen. Echter kregen de huidige 

werkprocessen via telefoon en reguliere email nog steeds de voorkeur, 

voornamelijk door het reeds opgebouwde gebruiksgemak en het directe contact 

via het persoonlijk opgebouwde netwerk. Conclusie was dat, ondanks de 

verbeterde triage o.b.v. de kwantitatieve resultaten, de motivatie om TTD te 

gebruiken in deze setting niet aanwezig was. Een succesvolle TTD implementatie 

hangt samen met de volgende punten: a) een nationaal TTD systeem waarin alle 

dermatologen zijn geïndexeerd naar sub-specialiteit, b) mogelijkheid om op 

persoonlijke titel teleconsulten te sturen, c) mogelijkheid om  met meerdere 

dermatologen een casus te bespreken, d) koppelingen met elektronische 

patiënten dossiers en e) veranderd beleid van tertiaire centra of zorgverzekeraars 

waarbij het gebruik van teledermatologie in het triage proces wordt gestimuleerd.  

 

Aanbevelingen voor teledermatologie implementaties 

Het meest belangrijke aspect voor de actoren van een teledermatologie dienst zijn 

veranderde werkprocessen, een verandering die goed begeleid moet worden. 

Voordat de implementatie van start gaat is het van belang alle actoren en 

stakeholders te identificeren, en de voordelen voor alle actoren en oplossingen 

voor mogelijke problemen te identificeren.  
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De meest gebruikte en aanbevolen modaliteit is store-and-forward, wegens de 

voordelen die het biedt boven real-time. Het is tot op de dag van vandaag 

goedkoper, makkelijker in gebruik, minder vatbaar voor technische problemen, 

volledig plaats en tijd onafhankelijk en bouwt automatisch een elektronisch 

dossier op. 

 

Digitale camera’s krijgen steeds hogere kwaliteit en steeds lagere aanschafkosten 

en alle huidige camera’s op de markt kunnen voor teledermatologie worden 

ingezet. Veel belangrijker is de vaardigheid die men heeft met een camera om tot 

een hoog kwalitatief klinisch beeld te komen en adequate training en herhaling is 

noodzakelijk dit te bereiken. Feedback mogelijkheden van de dermatologen over 

de kwaliteit van de foto’s is aan te bevelen. 

 

Een telemedicine dienst heeft een veel grotere kans op succesvolle implementatie 

als deze is ingebed in de huidige zorg infrastructuur, bijvoorbeeld door 

koppelingen met de reeds gebruikte elektronische patiënten dossiers voor single 

sign-on en rapportage. 

 

De meeste gehoorde uitdagingen bij implementaties (verkrijgen van vergoeding, 

oplossen van technische problemen, afspraken tussen actoren, opzetten en 

managen van een telemedicine dienst, opzetten van effectieve trainingen, 

afhandeling van wet en regelgeving) kunnen worden opgelost door een aparte 

partij op te laten treden als hoofdaannemer. De hoofdaannemer voor 

telemedicine diensten heeft samen met de bij haar aangesloten zorgverleners de 

behandelrelatie met en draagt medische verantwoordelijkheid voor haar patiënten 

en is aansprakelijk voor de medische kwaliteit. Eisen aan de hoofdaannemer zijn 

medisch-inhoudelijk, kwalitatief, technisch, financieel en juridisch van aard. 
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

De resultaten van voorkomen verwijzingen in hoofdstuk 2 zijn gebaseerd op 

kwalitatieve data. Een interessante vraag is of deze resultaten ook worden 

gevonden wanneer er kwantitatieve data wordt gebruikt. Door bij patiënten die 

een teleconsult hebben ondergaan te kijken of er in de 6 maanden erna een 

bezoek aan de dermatoloog heeft plaatsgevonden voor dezelfde klacht kan deze 

vraag beantwoord worden. 

 

Daarnaast is het interessant om lange termijn effecten van teledermatologie te 

onderzoeken door te kijken of er over verloop van jaren verschillen optreden in 

verwijsgedrag bij huisartsen die actief teledermatologie gebruiken versus 

huisartsen die dat niet doen.  

 

Klinische uitkomsten van teledermatologie zijn nog minimaal onderzocht en 

worden veelal aangenomen als gelijk aan in vivo consultatie. Gezien het veelvuldig 

gebruik wordt deze hypothese wel versterkt, maar uitgebreid onderzoek zal nog 

het wetenschappelijk bewijs moeten vormen. 

 

Economische evaluaties zijn nog onvoldoende uitgevoerd en deze kunnen met 

cijfers van zorgverzekeraars en nationale registraties worden uitgevoerd, nu op 

grote schaal teledermatologie als reguliere zorg wordt toegepast.  

 

Mobiele teledermatologie (ook wel M-Health) is met de gigantische 

ontwikkelingen op gebied van smartphones, tablets en andere mobiele devices 

met internettoegang sterk in opkomst. Onderzoek is nog schaars en zal gaan 

uitwijzen in welke settings M-health kan bijdragen aan betere snellere zorg tegen 

lagere kosten. 
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Teledermatoscopie heeft potentieel veel voordelen, maar verder onderzoek moet 

nog uitwijzen hoe deze technologie op een verantwoorde wijze kan worden 

toegepast in de huisartsenpraktijk. 

 

Tertiaire teledermatologie staat nog in de kinderschoenen en succesfactoren voor 

een grootschalige implementatie moeten nog verder worden onderzocht. 

Intercollegiale digitale communicatie zal alleen nog maar toenemen en de 

noodzaak om deze communicatie te stroomlijnen en formaliseren groet daarmee 

ook. 

 

Conclusies 

Vandaag de dag is teledermatologie een permanent onderdeel geworden van de 

dermatologische zorg. Secondaire teledermatologie, waarbij de huisarts de 

patiënt selecteert voor teleconsultatie, zou gebaseerd op resultaten in dit 

proefschrift moeten worden toegevoegd aan standaarden voor dermatologische 

zorg in de huisartsenpraktijk. 

In het algemeen kan worden gesteld dat implementatie van telemedicine diensten 

alleen mogelijk wordt wanneer alle betrokken actoren gemotiveerd zijn om 

werkprocessen te veranderen en de stimulansen voor deze motivatie van 

duurzame aard zijn waardoor het telemedicine proces onderdeel wordt van de 

reguliere zorg. 

 

 


