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SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Dit proefschrift beschrijft de implementatie en opschaling van videoconsulten (VC) in 
een derdelijns ziekenhuis met twee fysieke locaties. De implementatie is gebaseerd 
op basis van de voorkeuren van patiënten en zorgverleners. 
 
Voorkeuren van de patiënt ten aanzien van het gebruik van videoconsulten op de 
polikliniek
De voorkeuren van patiënten zijn onderzocht in een landelijke enquête in samen-
werking met de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPF) (hoofdstuk 1). Respondenten 
waren bereid om een VC te gebruiken voor gezondheidsdoeleinden. De belangrijk-
ste thema’s die werden geïdentificeerd rondom de bereidheid om VC te gebruiken, 
hielden verband met digitale geletterdheid (het vermogen om een VC te gebruiken) 
en de competenties van de patiënt om gezondheidsinformatie te delen en te begrij-
pen (de verwachtte geleverde gezondheidszorg), ook wel gezondheidsvaardigheden 
genoemd. Sommige patiënten hadden moeite met het vertrouwen in het leveren van 
dezelfde kwaliteit van zorg via een videoverbinding, met name vanwege de onbe-
kendheid van het gebruik van VC voor gezondheidsdoeleinden. Toch werden verschil-
lende reguliere poliklinische consulten beschouwd als geschikt voor een VC.
 Alles veranderde tijdens de COVID-19-pandemie. Vanwege “social distan-
cing”, veranderde het sporadisch gebruik van VC door enthousiastelingen naar zorg 
op afstand, tenzij er een medische noodzaak was voor een fysiek consult. Dit wordt 
ook wel “digitaal, tenzij” genoemd. In hoofdstuk 7 beschrijven we de toegenomen 
bereidheid van en de voorkeur voor een VC tijdens de COVID-19 pandemie, nadat 
patiënten een VC hadden gebruikt voor gezondheidsdoeleinden. Van alle patiënten 
gaf 73% de voorkeur aan een VC boven een telefonisch consult, terwijl slechts 6% de 
voorkeur gaf aan een telefonisch consult boven een VC.

Patiënttevredenheid met een videoconsult
Na uitgebreid literatuuronderzoek als onderdeel van een systematische review, be-
schrijft hoofdstuk 2 welke vragenlijst het meest geschikt was om de patienttevreden-
heid met VC te meten. Deze vragenlijst vormde de basis van de vragenlijsten die we 
in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 hebben gebruikt om de patiënttevredenheid met een 
VC te meten in vergelijking met respectievelijk een fysiek consult (F2F) en een telefo-
nisch consult (TC).
 In hoofdstuk 3 werden de attitude en tevredenheid van de patiënt met VC 
vergeleken met een fysiek consult tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek 
chirurgie. Vijftig patiënten werden op basis van hun persoonlijke voorkeur toegewezen 
aan de VC-groep ofwel de TC-groep. In totaal gaf 42% de voorkeur aan een VC, dit
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percentage kwam overeen met het aantal patiënten dat bereid was een VC te geb-
ruiken in hoofdstuk 1. Patiënten die voor een VC kozen, hadden meer vertrouwen in 
het in staat zijn van de zorgverlener om hun gezondheidstoestand te begrijpen via een 
videoverbinding en onderstreepten de voordelen van het gebruik van VC. Verschillen in 
tevredenheid werden waargenomen in het voordeel van een VC en waren gerelateerd 
aan het stellen van meer persoonlijke vragen en het uitleggen wat te doen als klachten 
niet over gaan, hoewel dit resultaat niet statistisch significant was. Bijna alle patiënten in 
de VC-groep waren bereid om in de toekomst opnieuw gebruik te maken van een VC, 
alsook bijna 40% in de F2F-groep.
 Hoofdstuk 4 beschrijft de tevredenheid met een VC vergeleken met een TC. 
Opnieuw vroegen wij de voorkeur van 50 patiënten voor een VC danwel een TC. Het 
aantal patiënten dat koos voor een VC kwam overeen met het aantal patiënten die 
bereid waren een VC te gebruiken in hoofdstuk 1 en het aantal patiënten dat koos voor 
een VC in hoofdstuk 4. Patiënten onderschrijven de voordelen van visuele feedback 
voor zowel de chirurg als de patiënt. Bovenal vonden patiënten dat chirurgen beter 
in staat zijn om te voldoen aan de zorgvraag vanwege de aanwezigheid van visuele 
aanwijzingen. Alle patiënten in de VC-groep waren bereid om in de toekomst opnieuw 
gebruik te maken van een VC voor vervolgafspraken, alsook 20% van de patiënten in 
de TC-groep.
 In hoofdstuk 7 hebben wij het gebruik van VC tijdens een pandemie geëval-
ueerd. Bijna 80% van de patiënten vond een VC gelijkwaardig aan een fysieke afspraak 
in het ziekenhuis, 90% vond een VC een goede oplossing om de zorg door te laten 
gaan en meer dan 70% was bereid om een VC na de pandemie te gebruiken. Toch 
waren enkele patiënten bang dat videoconsulten de standaard zouden worden na de 
pandemie en om die reden ingezet zouden worden als vervanging van in plaats van 
als aanvulling in de zorg. Als gevolg hiervan, stelde sommigen dat het gebruik van VC 
mogelijk een negatieve impact kan hebben op de patiënt-zorgverlener relatie door het 
gebrek aan fysiek contact. Daarnaast werd het niet in staat zijn om een VC te gebruiken 
(ouderen, patiënten met een lage socio-economische status en waarvan de Neder-
landse taal niet de moedertaal is) genoemd als een onderwerp van bezorgdheid. 

Tevredenheid zorgverlener met videoconsulten      
De tevredenheid van de zorgverlener met een VC vergeleken met een fysiek consult 
werd gemeten onder chirurgen in hoofdstuk 3. De chirurgen waren in staat om de 
medische toestand te bepalen via een videoverbinding en vonden de afwezigheid van 
fysiek contact geen probleem. De algemene tevredenheid was hoog. In de fysieke 
groep uitte de chirurgen bezorgdheid over de afwezigheid van het lichamelijk onder-
zoek, wat mogelijk de klinische besluitvorming zou belemmeren. Echter werd deze 
bezorgdheid niet bevestigd in de VC-groep. 
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In hoofdstuk 4 werd de tevredenheid van chirurgen met een VC gemeten en vergelek-
en met een TC. De chirurgen gaven aan dat het gebruik van VC beter voldoet aan de 
behoefte van de patiënt, resulterend in hogere patiënttevredenheid.  
 Hoofdstuk 7 beschrijft de toegevoegde waarde van visuele aanknopingspunt-
en, juist wanneer fysiek contact niet mogelijk is en telefonisch contact het enige 
alternatief is. In dat geval, geniet een TC alleen de voorkeur als het gaat om een kort 
opvolggesprek. Voor elk ander type consult, worden de visuele aanknopingspunten, 
het kunnen inspecteren en lezen van emoties beschouwd als een voordeel ten opzichte 
van het gemak van een TC. Bijna 90% van de zorgverleners vond het gebruik van een 
VC een goede oplossing om de zorg door te laten gaan tijdens de pandemie, 82% was 
van plan om een VC te gebruiken na de pandemie en 84% zou het andere collega’s 
aanraden om VC te gebruiken. 

De implementatie van videoconsulten
In 2016 zijn wij gestart met de integratie van VidyoTM in ons Electronisch Patienten 
Dossier (EPD). In hoofdstuk 3 en 4 werd de bruikbaarheid van ons systeem als 
uitstekend beoordeeld door patiënten, met name door de gebruiksvriendelijkheid, be-
trouwbaarheid van de verbinding en het gebruik van het patiëntenportaal. Deze hoofd-
stukken rapporteerden ook een hoge tevredenheid onder zorgverleners met de VC 
oplossing omdat er geen additionele IT tijd nodig was om een videoconnectie te start-
en. Hierdoor werd de werkwijze niet verstoord en konden zorgverleners zorg leveren 
op basis van de behoefte van de patiënt zonder de extra last van een gewijzigde werk-
wijze. In alle studies die in dit proefschrift beschreven zijn, rapporteerden patiënten en 
zorgverleners de noodzaak om meer commerciële functionaliteiten te includeren zoals 
het delen van het scherm of het eenvoudig uitnodigen van een derde partij. 
 Hoofdstuk 5 beschrijft hoe wij tijdens de pandemie binnen vier dagen in staat 
waren om technisch succesvol op te schalen vanuit de bestaande technische architec-
tuur. Hoofdstuk 7 beschrijft hoe wij binnen enkele weken fysiek zijn opgeschaald van 
drie poliklinieken naar 83 afdelingen. In hoofdstuk 6 beschrijven wij aan de hand van 
schematische overzichten hoe wij hebben getracht het gebruik van VC te normaliseren 
door het gebruik in de context van de organisatie en technische infrastructuur te 
plaatsen. Daarnaast is er een klinische besliskaart ontwikkeld om zorgmedewerkers te 
ondersteunen in de beslissing wanneer een VC aan te bieden (figuur 1). 




