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In juli 2018 nam EY een online enquête af bij 6.113 zorg-
consumenten en 530 artsen in drie landen: Australië (177 
artsen en 2.044 consumenten), Engeland (178 artsen en 
2.031 consumenten) en Nederland (175 artsen en 2.038 
consumenten).  

Onder de artsen waren huisartsen/eerstelijnszorgverleners, 
medisch specialisten en andere respondenten, werkzaam in 
uiteenlopende praktijksituaties. Denk aan solopraktijken, 
groepspraktijken en ziekenhuizen. Om de bevolkingsspreiding 
en geografische spreiding te weerspiegelen, wogen we de 
consumentengegevens. Ten behoeve van deze rapportage is  
het onderzoek vanuit het Engels vertaald in het Nederlands.

In dit onderzoek definiëren we ‘digitale zorgtechnologieën’ als 
een reeks technologieën die:

•  Op verschillende manieren de levering van 
gezondheidsdiensten en zorg ondersteunen;

•  participatie en betere gezondheidsresultaten bevorderen;
•  de kwaliteit van de zorg verbeteren en
•  bedrijfsmodellen optimaliseren.

Met dit onderzoek beantwoorden we twee vragen: hoe staan 
zorgconsumenten en artsen tegenover digitale technologieën 
die gezondheid en welzijn bevorderen? En in welke mate zijn 
zij bereid om in de toekomst technologieën te gebruiken  
die het zorg landschap in een stroomversnelling brengen?  
Meer specifiek was het doel van het onderzoek:

•  Inzicht verkrijgen in de betrokkenheid van consumenten bij 
de gezondheidszorg en de acceptatie en het gebruik van 
nieuwe gezondheidstechnologieën.

•  Inzicht verkrijgen in de houding van artsen tegenover nieuwe 
zorgtechnologieën en de voordelen (maar ook nadelen) die 
zij hiervan verwachten.

Kortom, de kern van deze rapportage betreft het beschrijven van 
de beelden die er bij zorgconsumenten en artsen bestaan over 
nieuwe, digitale zorgtechnologieën en hoe groot de bereidheid 
is om deze te gebruiken.

Over dit  
onderzoek
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Een positieve zorgervaring leidt tot minder inspanning en 
irritaties en meer betrokkenheid van de zorgconsument, 
patiënt en het zorgpersoneel. Digitale technologie kan een 
aanzienlijk positief effect hebben op de zorgbeleving en  
de financiële haalbaarheid van het zorgsysteem.  
Volgens schattingen uit ander onderzoek leidt de verschuiving 
naar een meer patiëntgericht en digitaal zorgsysteem tot 
een besparing van 0,82% van het Nederlandse BBP en een 
doelmatigheidsverbetering van 10%.1 

Volledig nieuwe sector
Toch maken Nederlandse zorgverleners slechts in traag tempo 
gebruik van de digitale kansen die er bijvoorbeeld liggen op het 
gebied van het actiever betrekken van de zorgconsument voor, 
na en tijdens een behandeling en/of zorgtraject, als ook in het 
opschalen van baanbrekende technologieën. Op dit moment is 
de sector op dit vlak voornamelijk in een verkennende fase. 
Men denkt na over hoe een (nationaal) digitaal gezondheids
systeem eruit zou moeten zien en hoe e.e.a. versneld in de 
praktijk zou kunnen worden gebracht. Ook kijken partijen 
serieuzer naar gezondheidsnormen voor de sector en onder
zoekt men de toepassing van nieuwe digitale oplossingen, 
zoals automatisering van veelal repetitieve processen d.m.v. 
robotica, kunstmatige intelligentie bij bv. diagnostiek, en 
blockchain om bijvoorbeeld data te delen en onderlinge 
transparantie te verhogen. Toepassing van deze  technologieën 
is echter niet een doel op zich. Dat is namelijk het realiseren 
van een fundamentele shift in het zorgsysteem, waarbij de 
prioriteit wordt verschoven van ‘tijd en kostenbesparing’, naar 
het daadwerkelijk realiseren van een ‘meer gepersonaliseerd, 
participatief zorgecosysteem’. Deze hervorming van onze 
zorgsector kan alleen worden gerealiseerd door een combinatie 
van toepassing van grootschalige technologische ontwikkelingen, 
meer macht en invloed  bij de consument en patiënt (mede 
mogelijk gemaakt door digitale technologie) en intensievere 

samenwerking met niettraditionele marktspelers, c.q. nieuwe 
toetreders op de zorgmarkt die van oorsprong actief zijn in 
andere industrieën.

Levenslange relatie
Nederland heeft een eersteklas zorgstelsel. Samen met de 
Scandinavische landen behoren we tot de top op het gebied 
van eHealth en zorginnovatie.2 De levensverwachting van de 
gemiddelde Nederlander stijgt. Door het steeds ouder worden 
van de populatie, krijgt men ook steeds meer te maken met 
chronisch zieken. Dit heeft tot gevolg dat terwijl de levensduur 
toeneemt, de levenskwaliteit niet per se beter wordt.3  
Veel mensen zijn veroordeeld tot een jaren en zelfs levens
lange relatie met de gezondheidszorg. In deze relatie, gebouwd 
op vertrouwen, steun en persoonlijke betrokkenheid, dienen 
zorgverstrekkers een optimale patiëntervaring na te streven.

‘Medicijn van de eeuw’
Participatieve gezondheidszorg leidt tot ingrijpende verande
ringen binnen het zorgstelsel, blijkt uit twee recente EYrapporten 
over innovatie in de zorg4,5. Toch is er nog maar weinig aandacht 
voor de manier waarop patiënten hun zorgtraject van begin tot 
eind ervaren. De mogelijke voordelen van een actievere rol van 
de consument tijdens een zorgtraject, wordt in de praktijk nog 
altijd niet op waarde geschat. Binnen de zorgsector praat men 
al lange tijd over het vergroten van de betrokkenheid van de 
patiënt, ook wel ‘hét medicijn van de eeuw’ genoemd.6  
Toch schakelt de sector maar langzaam over van ‘Wat mankeert 
u?’ naar ‘Wat heeft u nodig?’.7 

Samenvatting

1   Arak P en Wojck A. Transforming eHealth into a political and economic advantage. Polityka 
Insight Research 2017. Geciteerd december 2018, beschikbaar via https://ec.europa.eu/
digitalsinglemarket/en/news/transformingehealthpoliticalandeconomicadvantage  

2   HIMSS Analytics. Annual European eHealth Survey 2018. Geciteerd december 2018, 
beschikbaar via https://www.himss.eu/content/annualeuropeanehealthsurvey2018 

3  OECD and the European Observatory on Health Systems and Policies. State of Health in the EU. 
The Netherlands. Country Health Profile 2017. Geciteerd december 2018, beschikbaar via 
http://www.oecd.org/publications/netherlands-country-health-profile-2017-9789264283503-
en.htm 

4  EY. Health reimagined – a new participatory health paradigm, 2015, beschikbaar via 
https://www.ey.com/au/en/industries/health/eyhealthreimaginedanew
participatoryheathparadigm    

5  EY. The crosscurrents of convergence deliver participatory health, 2016, beschikbaar via 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYhealthcarethecrosscurrentsof
convergencedeliverparticipatoryhealth/$FILE/EYhealthcarethecrosscurrentsof
convergencedeliverparticipatoryhealth.pdf  

6  Dentzer S. Rx for the ‘blockbuster drug’ of patient engagement Health Affairs 2013, 32(2) 202.

7  Kebede, S. Ask patients “What matters to you?” rather than ‘What’s the matter?” BMJ 2016, 
22 juli, 12
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In dit rapport worden de resultaten van de Nederlandse EY 
NextWave Health enquête gepresenteerd en de belangrijkste 
bevindingen uiteengezet. Deze publicatie geeft inzicht in hoe 
innovatie in de zorgsector kan plaatsvinden en met welke 
zaken daarbij rekening moet worden gehouden. In het kort zijn 
de drie belangrijke bevindingen uit het onderzoek de volgende:  

Bevinding 1: Er bestaat een perceptiekloof 
tussen artsen en zorgconsumenten/
patiënten inzake het huidige functioneren 
van het zorgstelsel
Het algemeen functioneren van het huidige Nederlandse zorg
systeem wordt door artsen zeer hoog gewaardeerd, maar door 
zorgconsumenten aanzienlijk lager (figuur 1). Ten opzichte  
van de twee andere landen waar dit onderzoek is uitgevoerd, 
Australië en Engeland, is deze perceptiekloof in Nederland  
het grootst. 

Bevinding 2: Consumenten wensen meer 
participatie
Hedendaagse consumenten willen meer betrokken worden en 
zelf invloed kunnen hebben op hun zorgtraject en daaraan 
gerelateerde uitkomsten. Zorgconsumenten hechten waarde 
aan een systeem waarin de best mogelijke patiëntervaring 
centraal staat, en dat tegelijkertijd ook meer gemak biedt.  
In deze context worden digitale zorgtechnologieën – die de 
zorgervaring systematiseren en de processen hierachter 
versimpelen – steeds belangrijker gevonden. 

Bevinding 3: Artsen hebben een nieuw 
operationeel model nodig binnen een 
gedigitaliseerd ecosysteem 
Het huidige dienstverleningsmodel van artsen dient te 
veranderen. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
specifieke wensen en criteria van artsen die bepalen welke 
zorgtechnologieën zij actief in de praktijk brengen. 

Figuur 1:  Hoe functioneert de totale zorgsector volgens 
artsen en consumenten?

Transforming eHealth into a political and economic advantage. 
Polityka Insight Research. 2017

Hoe beoordeelt u het algemene functioneren 
van het Nederlandse zorgstelsel?
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De omschakeling naar een geïntegreerd, 
digitaal systeem leidt volgens conser vatieve 
schattingen tot een besparing van 0,82% van 
het BBP en een doel matigheidsverbetering 
van 10% 

39% van de Nederlandse zorg-
consumenten beoordeelde het zorgstelsel 
als ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’, tegenover 

71% bij de artsen. 

EY NextWave Health enquête
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'Zorgconsumenten en artsen in Nederland lopen achter met het gebruik van digitale 
zorgtechnologieën. De beperkte adoptiegraad vertraagt de onvermijdelijke 
modernisering van het Nederlandse zorgstelsel door de traditionele zorgverleners. 
Bovendien wordt er een steeds grotere verwachtingskloof gecreëerd. Een kloof tussen 
enerzijds de roep om steeds meer participatie vanuit consumenten perspectief en 
anderzijds vanuit zorgverlenersperspectief de alsmaar toenemende uitdaging om 
op een kosteneffectieve, gemakkelijke manier te kunnen voldoen aan deze vraag’

‘Patiënttevredenheid geeft aan in hoeverre de zorg aan de verwachtingen heeft 
voldaan. Daarentegen geeft patiëntervaring juist breder uitdrukking aan wat 
patiënten belangrijk vinden. Zoals de manier waarop zij de zorg op emotioneel vlak 
ervaren, gemak, toegankelijkheid, gehoord worden door de artsen en medewerkers, 
coördinatie tussen verschillende zorgverleners en betrokkenheid bij de besluit-
vorming rondom specifieke behandelingen’

EY NextWave Health enquête 

EY NextWave Health enquête 
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Een gedigitaliseerd, geïntegreerd zorgecosysteem kan grote meerwaarde 
hebben voor de zorgervaring van de patiënt, zorgconsument en het zorg-
personeel. Het lijkt richting de toekomst bovendien een strategische noodzaak 
te worden. Hoe staat uw organisatie er op dit vlak voor? Boekt u concrete 
vooruitgang of lijkt u achter de feiten aan te lopen? 

Innovatie in de zorg vraagt om een structurele verschuiving van de focus.  
De huidige mindset is veelal gericht op kosten en tijdsbesparingen. Er is een 
beweging nodig naar een fundamenteel ander model: een gepersonaliseerd 
zorgecosysteem, waarin actievere deelname en wederzijdse betrokkenheid  
van de (gezonde) zorgconsument en/of patiënt mogelijk is en dat additionele 
waarde voor alle betrokkenen toevoegt. In tegenstelling tot instellingen 
opererend op basis van (voornamelijk) aantallen behandelingen en hieraan 
gerelateerde (zorg)transacties, zullen er in dit toekomstige zorgecosysteem 
juist unieke kansen liggen voor organisaties die de beleving en de participatie 
van zorgconsumenten en patiënten op de eerste plaats weten te brengen.  
Om te transformeren tot zo’n ‘patiënt/consument centraal’ zorgorganisatie 
moeten de zorgervaringen van de patiënt, consument én de hulpverleners  
als uitgangspunt worden genomen. Hierbij is een tweeledige strategie nodig 
die componenten bevat uit zowel de humane gedragsleer als ook uit de 
hedendaags geobserveerde megatrends8. De megatrends komen voort uit  
drie primaire krachten: de technologische vooruitgang, de globalisering en 
de demografische veranderingen inclusief de vergrijzing.

EY NextWave Health onderzoek
In dit onderzoek verkennen we de belangrijkste inzichten uit de EY NextWave 
Health enquête, die plaatsvond onder 2.038 zorgconsumenten en 175 artsen 
in Nederland. Ook maken we waar relevant een vergelijking met hetzelfde 
onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Vervolgens gaan 
we in op de vraag: hoe kunnen organisaties binnen de zorgsector nieuwe 
waarde creëren? Dit rapport is onderdeel van onze permanente dialoog met  
de Nederlandse zorgsector, waarin wij streven naar innovatie en een beter 
werkende zorg voor iedereen. 

Inleiding

8   EY report 2018: “The upside of disruption: megatrends shaping 2018 and beyond”
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Kloof in perceptie
Bevinding 1
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In het EY NextWave Health onderzoek beoordeelde 71% van  
de artsen het Nederlandse zorgstelsel als ‘uitstekend’ of ‘zeer 
goed’, tegenover 39% van de Nederlandse zorgconsumenten. 
Hierbij waren artsen vooral gunstiger gestemd dan consumenten 
en patiënten op onderdelen als klantgerichtheid, het vinden 
van de juiste gebruiksbalans tussen verschillende zorgkanalen 
en toegankelijkheid van zorg op de plaats en tijd die iemand 
het beste uitkomt. 

In Australië leverde de enquête een soortgelijk beeld op:  
62% van de Australische artsen beoordeelden het zorgstelsel 
als ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’, tegenover 42% van de zorg
consumenten. Daarentegen werd in Engeland een tegengesteld 
uitkomst waargenomen: hier waren de artsen juist pessimistischer 
over het eigen zorgsysteem dan de consumenten: 40 % van 
de artsen gaf een ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’ beoordeling in 
vergelijking tot 55 % van de consumenten. 

Ten opzichte van de twee andere landen waar dit onderzoek is 
uitgevoerd, is de perceptiekloof van de zorgervaring in Nederland 

het grootst en zijn de Nederlandse consumenten op alle onder
delen het meest kritisch. Wij verwijzen naar Appendix 1 voor 
de specifieke prestatiedata per land op specifieke onderdelen. 
Door het significant positievere beeld van Nederlandse artsen 
ten opzichte van de consument is het aannemelijk dat dit ook 
effect heeft op de snelheid van innovatie en implementatie van 
nieuwe processen, diensten en producten in de Nederlandse 
zorg t.o.v. de landen om ons heen.

Het contrast tussen artsen en de consument is met name groot 
op het vlak van de juiste balans tussen de diverse zorgkanalen 
(bijv. ziekenhuizen, primaire zorg, gemeenschapszorg).  
Bijna de helft van de artsen (46%) vindt dat het Nederlandse 
zorgstelsel hier ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’ presteert, tegenover 
ruim een kwart (28%) van de zorgconsumenten (Figuur 2).  
Ook de toe gankelijkheid van zorg op de plaats en tijd wanneer 
het iemand uitkomt, is een gebied waar het merendeel (62%) 
van de artsen positief (‘uitstekend’ of ‘zeer goed’ beoordeling) 
over is, terwijl dit juist bij een minderheid van de consumenten 
(37%) het geval is. 

Hoe beoordeelt u het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel op de volgende gebieden?

Een juiste balans tussen 
ziekenhuizen, primaire zorg  
en gemeenschapszorg

Klantgerichtheid (bijv. 
positieve ervaringen, gemak)

28%

35%

28%

46%

28%

35%

28%

46%

De percentages weerspiegelen het aandeel beoordelingen “zeer goed” en “uitstekend” in het totaal.

Bevinding 1 – Er bestaat een kloof in perceptie tussen artsen en 
zorgconsumenten als het gaat om de zorgervaring 

Figuur 2: Artsen en consumenten kijken door een andere bril naar het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel

Artsen 

Artsen (n) = 175

Consumenten

Consumenten (n) = 2.038

Toegankelijkheid van zorg  
op de plaats en tijd wanneer 
het iemand uitkomt

62% 27%

25%

30%

36%37%36%

53%

27%

37%
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Ook zijn er verschillen in perceptie tussen artsen en de consument 
inzake innovatie enerzijds en privacy in het huidige zorgstelsel 
(zie figuur 3):

•  Van de artsen vindt 37% dat het Nederlandse zorgstelsel 
‘uitstekend’ of ‘zeer goed’ is in de introductie van de nieuwste 
behandelingen, medicijnen en medische innovaties. Ruim een 
kwart (27%) van de consumenten vindt dit ook. Van de artsen 
beoordeelt 51% het stelsel als ‘gemiddeld’, tegenover 45% van 
de consumenten. 

•  De opkomst van digitale innovaties en onderling verbonden 
zorgtechnologieën brengt voor elk zorgsysteem vraagstukken 
mee over cyberveiligheid en privacy. Niettemin vindt 53% 
van de artsen dat het Nederlandse zorgstelsel ‘zeer goed tot 
uitstekend’ is in het beschermen van de identiteit en persoons
gegevens van personen. Daarentegen deelt slechts 36% van 
de consumenten deze mening.

Echter betreffende de introductie van digitale zorgtechnologieën 
lijkt de perceptiekloof met ‘zeer goed tot uitstekend’ beoor
delingen van 27 % en 25 % door respectievelijk de artsen en 
consumenten niet aanwezig. 
In combinatie met de eerder beschreven verschillen op de 
andere gebieden suggereert dit dat beide partijen wel degelijk 
zien dat er digitale technologie wordt geïmplementeerd in het 
zorgsysteem, alleen heeft men waarschijnlijk andere ideeën 
over de focusgebieden waarbinnen deze implementaties 
zouden moeten plaatsvinden. 
Ook op het onderdeel publieke bewustmaking en educatie 
rondom belangrijke gezondheidsaandoeningen, zoals obesitas 
en diabetes lijkt er geen groot verschil in perceptie te zijn, in 
tegenstelling tot Engeland (waar juist de artsen hier relatief 
minder positief over zijn). Hier in Nederland liggen de ‘zeer 
goed tot uitstekend’ beoordelingen met 30 % en 36 % door 
respectievelijk de artsen en consumenten dicht bij elkaar. 

Hoe beoordeelt u het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel op de volgende gebieden? 

De percentages weerspiegelen het aandeel beoordelingen “zeer goed” en “uitstekend” in het totaal.

Figuur 3: Artsen en consumenten zijn soms verdeeld over innovatie binnen het zorgstelsel
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Als antwoord op de vraag hoe innovatief het Nederlandse 
zorgstelsel is in vergelijking met andere sectoren, zoals online 
webshops en banken, bestempelden 15% van de zorg consu men
ten dit als ‘innovatief’, waar het overgrote deel (65%) van de 
consumenten de sector als ‘gemiddeld’ beoordeelde. Op pagina 
15 worden de antwoorden op deze vraag door consumenten  
uit Nederland, Australië en Engeland voor hun landelijke zorg
stelsels met elkaar vergeleken. Alhoewel hier dezelfde patronen 
zichtbaar zijn, lijken de zorgconsumenten in Engeland de zorg
sector iets innovatiever in te schatten dan de Nederlandse en 
Australische consumenten.

De komende tien jaar zal het zorglandschap significant ver-
anderen. Zo komen er nieuwe, niettraditionele spelers bij in de 
zorgsector. Zij hebben een heel andere kijk op gezond heids
diensten en brengen een andere vorm van zorg mee, inclusief 
expertise rondom bepaalde technologieën en/of specifieke 
kennis, ervaring en eigendommen die in het toekomstige 

zorgsysteem zeer waardevol zijn. Andere drijvende krachten 
achter het veranderende zorgecosysteem en de manier van 
werken worden geïllustreerd in Figuur 4. Deze figuur schetst 
een toekomstperspectief op basis van de gepolste toekomst
verwachtingen in het onderzoek bij zowel consumenten als 
artsen. Naast nieuwe marktspelers lijken hier ook zorg op 
afstand, toepassingen van kunstmatige intelligentie binnen bv. 
de diagnostiek en medicatiebeheer en in iets mindere mate 
virtuele zorg, een belangrijkere rol te gaan spelen. Zie appendix 
II voor meer data over het toekomstbeeld van de Nederlandse 
zorg de komende 10 jaar.

Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat in de komende tien jaar het volgende gebeurt in de gezondheidssector?

De percentages weerspiegelen het aandeel beoordelingen “zeer waarschijnlijk” en “vrij waarschijnlijk” in het totaal.

Figuur 4: Nieuwe krachten, waaronder de opkomst van nieuwe marktspelers, die volgens artsen en consumenten de 
komende tien jaar het zorglandschap zullen veranderen
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Beoordeling: ‘Zeer waarschijnlijk’ of ‘vrij waarschijnlijk’                                                                                                       Artsen        Consument
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en 44% denkt dat 
AItechnologie op grote 
schaal zal worden 
gebruikt voor diagnose, 
beeldvorming, analyse 
en medicatiebeheer

Respectievelijk 48% en 
35% denkt dat bedrijven 
van buiten de zorgindustrie 
in de gezondheidszorg 
actief worden met een 
fundamenteel andere 
benadering van zorg

Respectievelijk 18% en 
29% denkt dat virtuele 
ziekenhuizen medische 
zorg gaan leveren via 
digitale consulten en 
monitoring van patiënt
en op afstand
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Het zorgsysteem van de toekomst biedt vele kansen, juist ook 
voor de consument. Figuur 5 geeft een beeld van de consumenten
bereidheid en acceptatie van nieuwe technologiegedreven 
zorgalternatieven in de context van het veranderende zorg
ecosysteem. Het is duidelijk dat men verdeeld is, maar het is 
duidelijk dat groot deel van de consumenten ervoor open staat 
om deel te nemen aan nieuwe, alternatieve zorgconcepten, 
met name op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde 
en genetische screenings. In iets mindere mate worden ook het 
gebruik van ‘slimme pillen’ (die bijv. vanuit het lichaam data 
kunnen versturen naar een smartphone) en het verplaatsen van 
nieturgente medische zorg naar retailers (zoals supermarkten) 

en online alternatieven door de zorgconsument aantrekkelijk 
gevonden. Daarentegen staat de Nederlandse consument, met 
minder dan 20% ‘volledige’ en ‘grote’ bereidheid, slechts beperkt 
open voor robotica toepassingen, virtuele zorg en zoek machines 
die gebruikservaringen monitoren en kunnen verbeteren.  
Zij zijn bezorgd dat de persoonlijke benadering hierdoor te veel 
verdwijnt en/of vrezen dat de privacy in het geding komt.  
De Nederlandse consument blijkt op dit vlak significant kritischer 
dan zijn Australische en Engelse equivalenten, waar dezelfde 
vraag resulteerde in een dubbel zo grote bereidheid tot het 
toepassen van deze technologieën. 

Figuur 5: Bereidheid van de Nederlandse zorgconsument om deel te nemen aan alternatieve, nieuwe zorgconcepten.

Nederlandse consumenten (n=2.038)

Consumenten
Tot op welke hoogte bent u het eens met de volgende stellingen?

‘Volledige’  
en ‘grote’ 
bereidheid 

‘Beperkte’  
en ‘geen’ 
bereidheid

Geneesmiddelen te gebruiken die specifiek zijn gekoppeld aan mijn genetisch profiel. 39% 26%
DNA- en genetische testen te laten uitvoeren om te onderzoeken welke specifieke ziekten  
of aandoeningen ik mogelijk zou kunnen ontwikkelen. 36% 36%
Voor nieturgente medische zorg naar retailers (zoals supermarkten en apotheken/drogisten)  
te gaan. 34% 37%
Geholpen te worden middels online gesprekken op aanvraag i.p.v. een fysieke afspraak voor 
veel voorkomende acute symptomen, zoals hoesten. 25% 43%
Behandeld te worden aan een gezondheidsklacht d.m.v. een hightech product, zoals een 
‘slimme pil’ die vanuit het lichaam en het bloed berichten kan verzenden naar mijn smartphone. 24% 47%
Geholpen te worden middels een virtueel ziekenhuis – een ziekenhuis zonder bedden, maar  
dat zowel basale als geavanceerde medische zorg kan leveren via digitale, online consulten  
en patiëntmonitoring op afstand.

19% 50%
Een diagnose of geneesmiddelrecept te ontvangen of een operatie te ondergaan door een 
robot. 16% 55%
Toestemming te geven aan wereldwijde zoekmachines en sociale netwerksites om mijn  
persoonlijke informatie op te slaan en te volgen wat ik online doe, om zo mijn gebruikers
ervaring te verbeteren.

11% 64%

Ik ben bereid om….
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Internationale benchmark zorgconsumenten  
over de zorgsector in hun land
Het merendeel van de zorgconsumenten in Nederland (65%), Australië 
(60%) en Engeland (52%) beoordelen het innovatieve vermogen van hun 
zorgsector slechts als ‘gemiddeld’ in vergelijking met andere sectoren/
industrieën. 

Kan de zorgsector innovatie versnellen door samen  
te werken met consumenten als co-creator?

25%
52%
23%

Engeland

Innovatief: 

Gemiddeld

Niet-innovatief

17%
60%
23%

Ten opzichte van andere sectoren zoals bijvoorbeeld online 
webshops en banken, beoordelen de zorgconsumenten hun 
zorgsector als volgt:

Innovatief: 

Gemiddeld

Niet-innovatief

15%
65%
20%

Nederland

Innovatief: 

Gemiddeld:

Niet-innovatief:

Australië
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Consumenten-
participatie
Bevinding 2
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Gesprekken over beleving en ervaringen worden door 
zorgconsumenten en patiënten heel belangrijk gevonden. 
Afhankelijk van regelgeving en soort zorginstantie houdt de 
zorgverlener de ervaringen van patiënten routinematig bij. 
Deze ‘momenten in de tijd’ worden beschouwd als een 
belangrijke indicator voor de kwaliteit en veiligheid van de 
Nederlandse zorg9 en vormen één van de vier belangrijkste 
dimensies benodigd voor een beter presterend zorgstelsel.10,11 
Echter, wat minder goed wordt meegenomen, is de totale 

patiëntervaring tijdens het doorlopen van het gehele zorgtraject 
– van begin tot eind. 

Naast het zijn van ‘patiënt’, zijn we bovenal ‘mensen met basis
behoeften’. Onze belangrijkste behoeften zijn ‘doorgaan met 
ons leven’ en ‘gezond blijven’. Kan dat even niet dan willen we 
nog steeds zo snel mogelijk ‘doorgaan met ons leven’ en ‘beter 
worden’. Of in het geval van chronische ziekten ‘zo normaal 
mogelijk leven’ (Figuur 6).

Figuur 6: Het traditionele beeld is een gereguleerde patiëntenstroom met opeenvolgende zorgfasen 

Wij mensen willen 
doorgaan met ons leven

Gezond blijven Gezond blijven

Gemeenschapszorg  
(vóór ziekenhuisopname)

Specialistische zorg 
thuis (persoonlijk 
of remote care/
eHealth

  Spoedeisende hulp 
  Ambulante zorg
  Operatiecentrum
  Kliniek met meerdere 

specialisaties
  Huisartsenpost
  Specialistisch centrum,  

bijv. voor kanker of 
slaapproblematiek

Retailkliniek
Beeldvormingscentrum
Wellness
Openbare apotheek

Laboratorium voor 
nietziekenhuispatiënten

Bedrijfskliniek

Medisch toerisme
TeleIC

Tertiair/quaternair
Medisch centrum

  Revalidatie in het 
ziekenhuis

  Ambulante revalidatie
  Gezondheidsprogramma’s 

en dagopvang voor 
volwassenen

  Thuiszorg en hospicezorg
 Verpleeghuiszorg

eVisit

Acute zorg 
(ziekenhuisopname)

Post-acute zorg en transitionele  
zorg (na ziekenhuisopname)

Beter worden

Beter wordenBeter worden

Als we lijden aan een ziekte, willen we zo 
normaal mogelijk blijven leven

Na een ziekenhuisopname willen 
we doorgaan met ons leven

Bevinding 2 – Consumenten willen meer participatie 

Vijf problemen met het huidige lineaire model
1. Patiënten voelen zich buitengesloten van het besluitvormingsproces
2. Zorg is versnipperd over verschillende specialismen en diensten
3. Inconsistentie tussen hoe zorgverlener en de consument de zorg ervaren
4. Rollen en verantwoordelijkheden van hulpverleners zijn niet mee ontwikkeld met veranderingen in de zorg
5. Patiënten willen diensten die vitaal leven en gezond oud worden ondersteunen

9  Kleefstra SM Zandbelt LC, de Haes HJCJM, Koo RB. Trends in patient satisfaction in Dutch 
university medical centres: room for improvement for all. BMC Health Services Research  
2015 15:112

10  Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health Affairs 
2008 mei-juni:27(3):759-69

11  Bodenheimer T, Sinsky C. From triple to quadruple aim: care of the patient requires care of 
the provider. Ann Fam Med. 2014 novdec: 12(6):5736
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De traditionele ‘aanbodbenadering’ in de zorg is gebaseerd op een gereguleerde patiëntenstroom met opeenvolgende fasen. 
Toch ervaart de patiënt dit traject, zoals eerder geïllustreerd in figuur 6, allesbehalve als lineair. Figuur 7 illustreert dit – zorg-
consumenten en hun naasten bekijken hun zorgtraject vanuit een zeer persoonlijk perspectief.

Figuur 7: De ervaring van de patiënt en/of consument is verre van lineair

De juiste resultaten 
leveren

De juiste optie(s) 
mogelijk maken

De juiste waarde propositie 
ontwikkelen

Ik heb een 
behoefte

Informatie 
inwinnen

De ervaring 
beoordelen

De gekozen 
optie(s) afnemen

Optie(s) kiezen op 
basis van behoeften/

informatie

Proactief reageren op 
eisen/behoeften

De verbonden 
consument

Klantgedrag 
voorspellen

Het contract 
verbeteren

Beëindigd of nieuw 
contract gebaseerd op 
vertrek zorgconsument; 
veranderde behoeften; 
voorkeur voor een 
andere zorgverlener

Kwaliteit van de ervaring; 
facturatie; professionaliteit 
artsen/medewerkers; 
beschikbaarheid van opties; 
prijskwaliteitverhouding

Personalisatie; keuzekader 
(beschikbaarheid); 
betaalbaarheid (financiering en 
vergoeding per verrichting); 
aanbod van aanbieder 

Openbare informatie;  
familie en vrienden; 
vertrouwde adviseurs; 
verwijzingen

Gezondheid; verandering in 
relatie; pensioen; verhuizing; 
ondersteuning

Preventief Intensieve zorgZorgcontinuüm

“ Artsen en zorgverleners moeten meer 
interesse en betrokkenheid tonen.  
Digitaal of persoonlijk, dat maakt niet uit. 
Meestal wordt er niet goed naar me 
geluisterd. Ze geven me het eerste dat in 
ze opkomt en sturen me weer naar huis”

Nederlandse consument uit de EY NextWave Health enquête 

Hoe kunnen we in een gedigitaliseerd zorgecosysteem betrokkenheid van de zorgconsument 
realiseren en een gepersonaliseerde zorgervaring mogelijk maken?

Basis van persoonsgerichte zorg
Proactieve zorgaanbieders onderkennen de noodzaak  
om zich meer klant of persoonsgericht op te stellen. 
Succesvolle aanbieders investeren in het voorspellen van 
klantgedrag als informatiebasis voor toekomstige waarde
proposities en denken na over ‘closed loop’ feedback en 
ervaringen richting de zorgconsument. Ze handelen op 
basis van zes grondbeginselen:

1. Iedereen heeft een stem en daar moeten we naar luisteren
2. We voldoen te allen tijde aan klantverwachtingen
3. We helpen mensen om zichzelf (en anderen) te helpen
4.  We optimaliseren de waarde voor de klant over het totale 

zorgtraject heen
5.  We moeten een geïntegreerde, relevante ervaring 

aanbieden
6. Er moet evenwicht zijn tussen kosten en baten
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Het enorme aanbod aan nieuwe op de zorgconsument gerichte 
digitale oplossingen verandert de manier waarop consumenten 
omgaan met hun gezondheid, alsmede hoe men het zorgsysteem 
wenst te benaderen. 

Indien zorgconsumenten en patiënten informatie delen over 
bijvoorbeeld hun medische geschiedenis, levensstijlkeuzes en 
zelf gemeten uitkomsten en ervaringen, biedt dit artsen de 
mogelijkheid beter te kunnen helpen. De Nederlandse consument 
is inderdaad in toenemende mate bereid verschillende typen 

gezondheids en leefstijlinformatie te delen mits dit een betere 
zorgervaring, behandeluitkomsten en totale gezondheid 
oplevert. 

In figuur 8 wordt de specifieke informatiebehoefte (zowel qua 
delen als qua zoeken) van de zorgconsument verder uitgewerkt. 
Het wederzijds kunnen delen van informatie is een belangrijke 
voorwaarde om actieve zorgparticipatie van consumenten te 
bewerkstelligen.

Figuur 8: Gedrag omtrent zoeken en delen van informatie door consumenten

Intensieve zorg

Eigen verzamelde biometrische 
gegevens (bijv. via smartphones  
en sensoren) 

Medisch dossier/
behandelgeschiedenis

Zelf gemelde resultaten 

Voedingspatroon en 
voedingsinname

Beweegpatronen
61%70% 43%

Levensstijlkeuzes/gewoonten 
(roken, drinken)

Boodschappengewoonten

59%66%

64%

36%

56% 17%
Genetische informatie Financiële informatie en 

achtergrond

Welke informatie deelt u als consument zeker/vrijwel zeker?

van de ondervraagde 
consumenten denkt dat het 

delen van hun gezondheidsgegevens met 
artsen hen helpt gezonder te worden

71% 

EY NextWave Health enquête 

Algemene informatie over  
een ziekte, letsel of 
gezondheidsprobleem

Informatie om uit te vinden welk 
gezondheidsprobleem of medische 
aandoening u of uw familielid zou 
kunnen hebben

Informatie over een gezonde 
levensstijl (dieet, sporten,  
roken, etc.)

Heeft u in de afgelopen twaalf maanden 
de volgende informatie opgezocht op 
internet …

42%

35%
34%
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Figuur 9: In hoeverre achten artsen welke informatie nuttig voor de zorgverlening

Meer digitaal contact
Consumenten lijken bijzonder geïnteresseerd in nieuwe zorg techno lo gieën waarmee ze contacten met hun zorgverleners 
kunnen onderhouden. Er is interesse in digitale hulpmiddelen die:
•  meer gemak geven door tijdrovende handelingen weg te nemen, zoals: 
 • ‘online registratiegegevens voor arts of ziekenhuis invullen’ 
 • ‘ patiënten die online een afspraak maken voor een bezoek aan een arts’
•   het mogelijk maken om door de patiënt verzamelde gegevens met artsen te delen, zoals:
 •  ‘ patiënten die een diagnostische thuistest uitvoeren en de informatie naar de arts sturen’
 • ‘ patiënten die een uitleesapparaat gebruiken dat door sensoren uitgelezen medische controlegegevens doorstuurt naar 

hun smartphone’

Op de vraag ‘Welke informatie zou nuttig zijn om beter zorg te kunnen dragen voor de 
gezondheid en het welzijn van uw patiënten en zorgconsumenten?’ antwoordden artsen:

Uit figuur 9 blijkt dat artsen het meeste waarde hechten aan het medisch dossier/de behandelgeschiedenis. Genetische 
informatie achten zij relatief minder belangrijk evenals informatie over voeding, door de patiënt gemelde resultaten en 
activiteitenpatroon.

Informatie Percentage artsen dat de 
informatie nuttig vindt 

Medisch dossier/behandelgeschiedenis 60%
Levensstijlkeuzes/gewoonten (roken, drinken) 45%
Informatie over voedingspatroon/voedingsinname 33%
Door de patiënt gemelde resultaten 30%
Genetische informatie 27%
Bijgehouden beweeg en activiteitenpatronen 25%

Artsen (n) = 175
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Figuur 10: Digitale hulpmiddelen voor de gezondheid

Patiënten maken online een afspraak voor 
een bezoek aan een arts

Patiënten vullen vóór hun afspraak online de 
registratie gegevens voor arts of ziekenhuis in

Patiënten die een sensorapparaat gebruiken dat 
medische controlegegevens doorstuurt naar hun 
smartphone

Elektronische communicatie (email, tekst
berichten, sociale media) tussen patiënt en arts

Patiënt stuurt de arts via computer of mobiel 
apparaat een foto van letsel of ander 
gezondheidsprobleem

Patiënten die een diagnostische thuistest 
uitvoeren en de informatie naar de arts sturen

Patiënten hebben een consult via video op 
computer of mobiele telefoon

(1536)

(1722)

(1972)

(1760)

(1928)

(1973)

(1960)

In hoeverre kunnen nieuwe digitale zorgoplossingen betere en 
efficiëntere resultaten voor patiënten opleveren?

Zou u overwegen deze technologieën 
in de toekomst te gebruiken? 

‘zeer’ en ‘vrij' effectief (N=175) 

* Vragen gesteld aan consumenten die aangaven deze technologieën nog niet eerder te hebben gebruikt (variërende bases)

‘Enigszins’, ‘zeer’ en ‘uiterst’ 
geïnteresseerd (consumentenbasis)

87%

85%

77%

73%

73%

62%

59%

73%

61%

52%

54%

52%

54%

41%

Artsen Consumenten* 

Nieuwe digitale zorgoplossingen bieden vooral nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop consumenten omgaan met hun 
gezondheid en het zorgsysteem. Artsen verwachten dat diagnostiek en gezondheidstoezicht op afstand, maar ook gegevens
uitwisseling tussen consument en arts, uiteindelijk betere en efficiëntere resultaten voor de patiënt opleveren (figuur 10).
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Figuur 11 geeft een overzicht van de uiteenlopende redenen achter het gebruik (of juist het niet gebruiken) van bestaande digitale 
zorgtechnologieën door de zorgconsument. Op dit moment maakt nog altijd 39 % van de mensen geen gebruik van digitale zorg -
technologieën. Om het gebruikersaantal van nieuwe technologieën verder te verhogen zal er vanuit een mensgerichter perspectief 
naar dergelijke toepassingen moeten worden gekeken. Zie Appendix III voor meer informatie met betrekking tot het huidige en 
verwachte gebruik van digitale zorgtechnologieën in de toekomst door zowel zorgconsumenten als artsen in Nederland, Australië 
en Engeland.

25%

9%

39%
27%

24%
16%

Links naar een ondersteunend netwerk dat 
me helpt gezond gedrag vol te houden

Deelnemen aan competitieve uitdagingen om 
mezelf te motiveren

Registreer deze informatie vooral omdat ik het
interessant vind

Betrouwbare informatie en hulpmiddelen om mij te helpen 
mijn gedrag te veranderen

Voor het opslaan van al mijn persoonlijke gezondheids
informatie op één gemakkelijk toegankelijke plaats

Gebruikt op dit moment geen enkele zorgtechnologie

11%

6%

44%
24%

10%
6%

Te duur

Ik denk niet dat ze
 nauwkeurig genoeg zijn

Ik wist niet dat ze bestonden

Ik maak me zorgen over de bescherming
van mijn persoonsgegevens

Ik ben er niet in geïnteresseerd

Ik spreek de arts liever persoonlijk

Mensen gebruiken gezondheidstechnologieën, zoals trackers van persoonlijke activiteiten (bijv.  
de ‘stappenteller’), gezondheidsapps, patiëntenportalen en gepersonaliseerde gezondheids- of 
genetische tests om uiteenlopende redenen.

Kies maximaal drie redenen die u ervan weerhouden om gezondheidgerelateerde technologieën te 
gebruiken en rangschik ze op volgorde van belangrijkheid (belangrijkste reden getoond)

Welke van de redenen spelen bij u een rol bij het gebruik of juist vermijden van huidige digitale 
gezondheidstechnologieën?

Een persoonlijke relatie met de zorgprofessional is zeer 
belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten 
slechts gemiddeld belangstelling hebben voor digitale 
hulpmiddelen die helpen ‘een arts of zorgprofessional te 
raadplegen via video in plaats van via persoonlijk contact.’ 
Aan de andere kant hechten consumenten er wél veel 
waarde aan dat ze via een mobiele app recepten kunnen 
aanvragen of online een afspraak kunnen maken voor 
een bezoek aan een arts, zorgprofessional of ziekenhuis.

Figuur 11: Redenen achter gebruik van huidige digitale gezondheidstechnologieën.

Figuur 12: Redenen achter het vermijden van huidige digitale gezondheidstechnologieën. 

Belangrijkste voorkeuren van consumenten (Gevraagd naar  
een top drie van voorkeuren) 

van de consumenten wil in de 
toekomst online afspraken 

kunnen maken voor een bezoek aan een 
arts, zorgprofessional of ziekenhuis 

EY NextWave Health enquête 

50% 
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Nieuw operationeel 
model voor artsen
Bevinding 3
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Hoe waarschijnlijk is het dat gezondheidsgegevens van de patiënt (bijv. verzameld via apps op de 
mobiele telefoon en sensorapparatuur) resulteren in het volgende?

Wat artsen zeggen...

83%

76%

75%

Beoordeling: ’Zeer waarschijnlijk’ of 
’vrij waarschijnlijk’

Beoordeling: ’Niet zo waarschijnlijk’ of 
’helemaal niet waarschijnlijk’

Meer gepersonaliseerde zorgplannen 
voor patiënten

Naleving van behandelplannen door 
patiënt wordt transparanter

Verbetering van de kwaliteit van 
patiëntenzorg

53%

42%

42%

Ontlasting van artsen en verpleeg
kundigen

Lagere belasting van zorgstelsel
en kosten

Kostenbesparingen voor patiënten

Figuur 13:  Artsen zijn van mening dat door de patiënt verzamelde gezondheidsgegevens kunnen helpen de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren, maar verminderen de belasting van artsen en het gehele zorgstelsel niet

De artsen zien een aantal valkuilen rondom een gedigitaliseerd ecosysteem en intensiever delen van gezondheidsdata. Veel artsen 
vrezen overspoeld te worden door een enorme stijging in vraag en hogere verwachtingen, ontstaan door de overvloed aan gegevens 
en het groeiende aantal consumentenapparaten. Artsen zijn beducht voor een hogere werklast door al die verzamelde data, die 
velen bovendien als onbetrouwbaar zien en in veel gevallen niet relevant wordt geacht voor de specifieke situatie van een patiënt. 

‘De verantwoordelijkheid om actie te ondernemen wordt neergelegd bij de arts, die zich moet baseren 
op een nog grotere overvloed aan gegevens. Kleine afwijkingen wil je niet weten. Op die manier houd  
je geen tijd meer over om met de patiënt te praten’

‘Patiënten gaan dan onnodig naar de dokter door resultaten die volgens het programma verontrustend 
zijn, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is’ 

‘Financiële compensatie voor extra kosten en arbeid blijft hier noodzakelijk’

Mening van artsen over gezondheidsgegevens die de patiënt zelf verzamelt

Bevinding 3 – Artsen hebben een nieuw operationeel model nodig voor 
een gedigitaliseerd ecosysteem
De opstelling van artsen weerspiegelt tot op zekere hoogte die van zorgconsumenten. Ook artsen denken dat intensievere 
informatieuitwisseling met de consument de uiteindelijke zorg ten goede komt, hoofdzakelijk door grotere transparantie en 
meer persoonlijk afgestemde zorg (Figuur 13).

Artsen (n) = 175
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Figuur 14:  Digitale zorgtechnologieën die artsen op dit moment gebruiken

Gebruikt u momenteel één of meerdere van de volgende digitale zorgtechnologieën in uw praktijk en/of op 
uw werkplek?

Andere technologieën in gebruik

Artsen

% artsen die momenteel bepaalde technologieën gebruiken

Huidige gebruik van digitale technologie door artsen
Figuur 14 geeft een overzicht over hoe de ondervraagde artsen digitale technologie op dit moment het meest in de praktijk 
brengen. Opvallend is dat artsen relatief weinig gebruik lijken te maken van patiëntgerichte hulpmiddelen die zorg buiten de 
kliniek of praktijk ondersteunen. Dit wordt echter in Nederland bevorderd door het huidige landelijke Versnellings programma 
Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) gericht op de invoering van patiëntenportalen. Aan de andere kant werken 
ze wel vaak met praktijk ondersteunende hulpmiddelen. Zo maken artsen op grote schaal gebruik van technologieën om klinische 
besluitvormingsprocessen te bevorderen evenals tools voor veilige communicatie met andere zorgverleners.  

* kleine steekproef, slechts indicatief

Beveiligde berichtenuitwisseling

Ondersteuning klinische besluitvorming

Patiëntenportals

Hulpmiddelen voor patiëntbetrokkenheid

Hulpmiddelen voor begeleiding chronisch zieken (151)

Spraakgestuurde digitale assistenten

Monitoring op afstand

Virtuele visites

70%
50%

38%

18%

14%*

10%*

9%*

7%*

Artsen (n) = 175

van de consumenten heeft een 
virtueel consult gehad, terwijl 

van de patiënten die zo’n consult nog niet 
heeft gehad interesse heeft om dat in de 
toekomst te doen 
(degenen die zeggen ‘Uiterst geïnteresseerd’, 
‘zeer geïnteresseerd’ en ‘geïnteresseerd’ te zijn)

EY NextWave Health enquête 

4% 41%
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Bent u van plan een of meerdere van deze digitale zorgtechnologieën in uw praktijk/op uw werkplek te 
introduceren? *

Indien het vergoedingensysteem wordt aangepast aan de nieuwe situatie, ziet een aantal artsen virtuele zorgmodellen als een 
kans om de productiviteit te vergroten.

De uitdaging voor Nederland is om het potentieel van digitale technologieën daadwerkelijk te benutten. Belangrijk is wel 
dat artsen én zorgconsumenten overtuigd raken dat digitale zorgtechnologieën voor meer gemak en flexibiliteit zorgen,  
terwijl bestaande werkwijzen kunnen worden uitgebouwd en verbeterd. Lukt dit niet, dan betalen alle partijen en de samen
leving hiervoor een hoge prijs. Indien we niet snel en structureel maatregelen nemen, dan wordt het zorgstelsel duurder 
per geleverd resultaat. Nederland is dan minder goed in staat om duurzame gezondheidszorg aan te bieden passend bij de 
vergrijzende bevolking.

Figuur 15: Plannen van artsen om nieuwe digitale technologieën te introduceren

*Vraag beantwoord door personen die aangaven op dit 
moment een aantal van de/alle opgesomde technologieën 
niet te gebruiken. Bases variëren (aantal tussen haakjes).

Spraakgestuurde digitale assistenten (157)

Virtuele visites (162)

Hulpmiddelen voor patiëntbetrokkenheid (144)

Monitoring op afstand (160)

Ondersteuning klinische besluitvorming (88)

Beveiligde berichtenuitwisseling (53) 

Hulpmiddelen voor begeleiding chronisch zieken (151)

Patiëntenportalen (108)

26%

34%

48%

52%

53%

55%

63%

80%

74%

66%

52%

48%

47%

45%

37%

20%

Niet van plan om te introduceren:

Van plan om te introduceren …#
# van plan om ooit te introduceren 

(variërend van direct tot over meer dan 3 jaar)

Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse artsen die nog geen technologieën (zoals genoemd in figuur 15) gebruikten 
aanzienlijk meer geneigd om die te introduceren dan de Britse en Australische artsen. De Australische artsen zijn in deze het 
meest conservatief van allemaal. Zie appendix III voor meer informatie met betrekking tot het huidige en verwachte gebruik van 
digitale zorg technologieën in de toekomst door zowel zorgconsumenten als artsen in Nederland, Australië en Engeland.
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Artsen - beoordelingscriteria voor gebruik van zorgtechnologieën

Hoe belangrijk zijn de volgende criteria bij de keuze om digitale zorgtechnologieën in uw praktijk/op  
uw werkplek te introduceren?

Beoordeling: Heel belangrijk

Patiëntveiligheid Vertrouwen dat de technologie 
probleemloos klinisch relevante gegevens 

oplevert op een veilige manier

Integratiemogelijkheid in de 
werkstroom van de arts en 

verhoogde efficiency

Artsen

57%73% 56%

Artsen (n) = 175

De percentages weerspiegelen het aandeel beoordelingen “heel belangrijk” in het totaal.

Technologieën die zorgprocessen en complete zorgtrajecten systematiseren, worden in de komende tien jaar gemeengoed 
verwachten zowel artsen als consumenten. Denk aan het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij casusbehandeling en 
zorgverleningstrajecten. Bij klinische aandoeningen zoals chronische, complexe ziekten, wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt 
van digitale technologieën die thuiszorg op afstand door medische teams mogelijk maken. Klinisch georiënteerde technologieën 
zoals AIgebaseerde diagnostiek, beeldanalyse, medicatiebeheer en precisiegeneeskunde zullen kernactiviteiten worden binnen 
de geneeskunde. 

Om dit effectief te realiseren, dient volgens artsen wel het huidige dienstverleningsmodel te veranderen. Hierbij zal rekening 
moeten worden gehouden met hun criteria en specifieke beweegredenen die bepalen of artsen bepaalde zorgtechnologieën 
gebruiken (Figuur 16).

Figuur 16: Beoordelingscriteria van artsen voor gebruik van zorgtechnologieën
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Hoe realiseer  
je een betere 
patiëntervaring?
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EY heeft op basis van haar jarenlange ervaring een aanpak met de naam Experience Led Transformation ontwikkeld waarin de 
ervaring van de klant centraal staat. In deze aanpak wordt de verbinding gelegd tussen de beleving van de zorgconsument, de 
patiënt, de arts of de zorgverlener enerzijds en de capabilities van de zorgverlenende organisatie anderzijds. Deze aanpak is 
gebaseerd op het Design Thinking gedachtegoed. Dit gedachtegoed omvat onder meer het werken in multidiscipinaire teams  
met een gemengde mindset, cocreatie samen met de klant en agile innovatie.

De Experience Led Transformation aanpak kent een vijftal fasen die iteratief worden doorlopen (zie figuur 17).

De eerste stap, ‘Ambitie’, betreft het ontwikkelen van een ambitie voor de klantbeleving die de organisatie wil bieden. Deze dient 
in lijn te zijn met de organisatiestrategie en moet afgestemd worden op de rol die de organisatie wil spelen in het totale zorg
ecosysteem. Bij het bepalen van de ambitie wordt gekeken naar de verschillende type klanten (persona’s), de experience lifecycle 
en de huidige volwassenheid van de organisatie. Ook wordt er een selectie gemaakt van customer journeys die als kapstok dienen 
voor de volgende stap.

In de tweede stap, ‘Luisteren’, worden de geselecteerde customer journeys geanalyseerd. Hierbij wordt een outsidein benadering 
gehanteerd waarbij het team in de schoenen van de klant stapt. Hiervoor zijn verschillende technieken ontwikkeld zoals hassle & 
delight maps waarbij de cruciale interactiemomenten worden geanalyseerd. Met behulp van een andere techniek, de visual 
customer journey, wordt met foto of videomateriaal de reis in beeld gebracht. Het resultaat is een goed inzicht in de beleving 
van zorgconsumenten, patiënten, artsen en zorgverleners.

Figuur 17: Experience Led Transformation

1. Ambitie

en 

5. Roadmap 4. Capabilities

3. Ontwerp

Lanceren testen Opschalen2. Luisteren
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Connected zorg: hoe realiseer je een betere patiëntervaring?

In de derde stap, ‘Ontwerp’, worden de toekomstige customer journeys ontworpen. Dit is een creatief proces waarbij vanuit 
mogelijkheden en verschillende invalshoeken oplossingen worden bedacht om te komen tot een optimale ervaring voor zorg
consumenten, patiënten, artsen en zorgveleners. In deze fase kan onder meer gebruik gemaakt worden van een speciaal 
hiervoor ingericht innovatielab zoals de EY wavespace™. De customer journey kan vaak ingrijpend worden verbeterd door 
zorgprocessen met behulp van technologie slim te maken. Daarbij worden bijvoorbeeld grote hoeveelheden middels sensoren 
verkregen gegevens uit verschillende bronnen op een slimme manier gecombineerd en geïnterpreteerd. Het Smart Hospital 
zoals verderop beschreven is hiervan het ultimieme voorbeeld.

De vierde stap, ‘Capabilities’, betreft het bepalen van de gap tussen de huidige en de gewenste ervaringsperformance. Er wordt 
een lijst gemaakt van geprioriteerde initiatieven om capabilities te ontwikkelen die bijdragen aan het bereiken van de gestelde 
ambitie. Bij het prioriteren wordt gekeken naar de relatieve bijdrage van de verschillende initiatieven en het relatieve gemak waar
mee deze initiatieven te realiseren zijn.

In de vijfde en tevens laatse stap – voordat de implementatie start  worden de initiatieven uitgezet in de tijd, wordt de business 
case uitgewerkt en wordt het implementatieplan geschreven. Deze vijf stappen vormen een iteratief proces waarbij een continue 
verbetercyclus ontstaat.

Parallel aan deze cyclus worden goedgekeurde initiatieven gelanceerd, gestest en vervolgens opgeschaald. Voor de implementatie 
wordt gebruik gemaakt van een agile aanpak waarbij oplossingen in zogeheten sprints en in cocreatie samen met de zorgconsument, 
de patient, de arts en/ of de zorgverlener worden ontwikkeld.

Aldus wordt via Experience Led Transformation de wijze waarop de zorg wordt geleverd volledig vernieuwd van episodisch en 
ondoorzichtig naar continu en transparant. In Figuur 18 is deze transformatie gevisualiseerd.

Figuur 18: Connected zorg
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Kenmerken van een Smart Hospital:
• Geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om processen slimmer te maken.
• Sensoren worden gebruikt om 24x7 data over mensen en de fysieke omgeving te verzamelen.
• Robotica wordt ingezet om processen te optimaliseren en fouten tot een minimum te reduceren.
•  Ziekenhuiszorg wordt geleverd op de locatie die aansluit bij de wensen, de behoeftes en de voorkeuren van de patiënt, zowel 

binnen als buiten de muren van het ziekenhuis (daar waar de patiënt zich bevindt en/of los van een locatie).
• De behandeling is in hoge mate afgestemd op de kenmerken van de individuele patiënt.

Het Smart Hospital
Het Smart Hospital is een ziekenhuis waarin mensen, systemen en de fysieke omgeving op een slimme manier met elkaar zijn 
verbonden om een optimale ervaring voor patiënten te realiseren. Daarbij worden beschikbare resources optimaal gebruikt en 
eventuele fouten in de uitvoering tot een absoluut minimum beperkt (zie figuur 19). Dit betekent ook dat de reeds aanwezige 
intelligentie van het gebouw/de infrastructuur, de medische technologie, en de mobiles/wearables/sensoren met elkaar connected 
zijn en onderling communiceren. Dit wordt gerealiseerd met de patiënt journey en gewenste te leveren patiëntervaring als uit
gangspunt. Het Smart Hospital is daarmee veel meer dan een ziekenhuis waarin de zorgprocessen zijn gedigitaliseerd.

Figuur 19: Smart Hospital

Mensen met vaardigheden,
behoeftes, wensen, voorkeuren 
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middels sensoren   

Systemen die gegevens op een 
intelligente wijze verzamelen, 

verwerken en distribueren
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In dit onderzoeksrapport is het beeld beschreven dat zorg
consumenten en artsen hebben van digitale technologieën in 
de zorg. Ook de percepties van zorgconsumenten en artsen 
omtrent het hedendaags functioneren van het zorgsysteem en 
toekomstige verwachtingen als het gaat om de technologie
gedreven veranderingen van het systeem, zijn hierin meege
nomen. De studie heeft geleid tot een beter inzicht in de gewenste 
betrokkenheid van consumenten in de zorg. Ook zijn de houding 
en acceptatiecriteria van zowel consumenten als artsen voor 
het gebruik van digitale technologieën ter bevordering van 
de gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst, onderzocht. 

Uit het onderzoek kunnen voor Nederland de volgende 
conclusies worden getrokken:

•  Er bestaat een perceptiekloof tussen artsen en zorg consu-
menten/patiënten inzake het functioneren van het huidige 
Nederlandse zorgsysteem en de gerelateerde zorgervaringen.  
Artsen lijken o.a. een significant rooskleuriger beeld te hebben 
op onderdelen als klantgerichtheid, de juiste balans tussen 
verschillende zorgkanalen, bescherming van identiteit en 
persoonsgegevens, alsmede toegankelijkheid van de zorg 
op ieder geschikt tijdsmoment en plaats. Ten opzichte van 
de twee andere landen waar dit onderzoek is uitgevoerd, 
Australië en Engeland, bleek de Nederlandse consument 
het meest behoudend in zijn beoordeling. Mede door de 
relatief kritische consument bleken de Nederlandse artsen 
en consumenten qua totaalbeeld het verst uit elkaar te 
liggen t.o.v. de andere twee landen. Desondanks werden  
er ook onderdelen geïden  ti ficeerd zonder groot verschil  
in perceptie, zoals mate van introductie van digitale 
technologieën en publieke educatie over belangrijke 
gezondheidscondities. Laatstgenoemde onderdelen bleken 
juist weer in Engeland bij artsen een veel pessimistischer 
beeld op te leveren t.o.v. van de Engelse consument. 

•  Een aanzienlijk deel van de consumenten wenst meer 
participatie en krijgt hiervoor steeds meer mogelijkheden.  
Het zorgsysteem is in transformatie en er komen voort durend 
nieuwe innovaties, technologieën en nieuwe marktspelers bij 
met hieraan gerelateerde marktbenaderingen. Alhoewel de 
Nederlandse consument verdeeld is over de directe acceptatie 
van veel van deze nieuwe ontwikkelingen, ziet een aanzienlijk 
deel van de consumenten hier unieke kansen om juist actiever 

betrokken te worden en invloed uit te kunnen oefenen op het 
individuele zorgtraject. Met als gevolg: meer gemak, betere 
patiëntervaringen en uiteindelijk betere zorguitkomsten. 
Terwijl dit deel van de Nederlandse consumentenpopulatie ook 
al actief zoekt naar zorginformatie is deze groep in toenemende 
mate bereid verschillende typen gezondheids en leefstijl
informatie te delen. Zeker wanneer dit resulteert in betere 
behandeluitkomsten, ervaringen en totale gezondheid. 
 
Veel van deze consumenten gebruiken al gezondheidsapps, 
zoals persoonlijke activiteitstrackers, patiëntenportalen en 
gepersonaliseerde gezondheids en genetische testen. En zij 
staan ervoor open om deel te nemen aan nieuwe alternatieve 
zorgconcepten, bij voorkeur op het gebied van geperso nali seerde 
geneeskunde en genetische screenings. In iets mindere mate 
geldt dit bv. ook voor het gebruik van ‘slimme pillen’ die data 
kunnen delen met de smartphone (die bv. vanuit het lichaam 
data kunnen versturen naar een smartphone), en het afnemen 
van nieturgente medische zorg online of via de grotere retailers 
(zoals supermarkten).  
 
In tegenstelling tot de Engelse en Australische consumenten 
zijn Nederlanders wel nog behoudend als het gaat om deel
nemen aan zorgalternatieven waarbij robotica, virtuele zorg en 
AI gestuurde zoekmachines die gebruikservaringen monitoren, 
worden toegepast. In dit geval vreest men dat de persoonlijke, 
‘menselijke’ benadering verloren gaat en/of dat deze hulp 
middelen ten koste gaan van de privacy. Veel van de hier 
genoemde voorbeelden van technologieën worden reeds 
gebruikt in de praktijk, maar zijn nog in een zeer vroeg 
ontwikkelingsstadium. De verwachting is dan ook dat de 
acceptatiegraad en interesse in deze technologie gedreven 
zorgalternatieven verder toeneemt zodra de consument de 
voor hun specifieke voordelen hiervan meer en meer in de 
praktijk gaat ervaren.

•  Artsen hebben een nieuw operationeel model nodig binnen 
een gedigitaliseerd ecosysteem.  
Patiënten en consumenten tonen veel positieve interesse in 
digitale zorgtechnologie. Voornamelijk vanwege de verwachte 
realisatie van tijdsbesparing en gemak, maar ook vanwege 
de mogelijkheid om zelf gegenereerde data (bijv. op de 
smartphone) gemakkelijker te kunnen delen met de arts.  
Ook artsen zien de positieve mogelijkheden van digitale 

Conclusies
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zorgtechnologie, bijvoorbeeld bij het verminderen van 
administratieve lasten en het verbeteren van zorg uitkomsten. 
Echter, anders dan bij de consument, ligt de interesse en 
prioriteit van artsen bij technologieën die patiëntveiligheid, 
klinische besluitvormingsprocessen en veilige communicatie 
met andere zorgverleners bevorderen. Dit zijn veelal praktijk 
ondersteunende hulpmiddelen (vaak al op grotere schaal 
geïmplementeerd) en niet de door de consument gewenste, 
patiëntgerichte middelen die zorg buiten de kliniek of praktijk 
ondersteunen. Dit kan te maken hebben met de bevinding dat 
veel artsen verwachten overspoeld te raken door de overvloed 
aan gegevens en het groeiende aantal consumentenapparaten. 
De artsen vrezen in het huidige zorgstelsel dan niet meer te 
kunnen voldoen aan de steeds hogere consumenten verwach 

tingen en tevens hogere werklast door alle verzamelde data 
afkomstig van patiëntgerichte digitale hulpmiddelen. Te meer 
omdat artsen denken dat een groot deel van de data ook extra 
ruis kan opleveren, vanwege de onbetrouwbaarheid of 
medische irrelevantie voor de individuele patiëntsituatie.  
 
Om deze barrière te doorbreken is het noodzakelijk het huidige 
zorgverleningsmodel te veranderen, waarbij naast de voor
keuren van consumenten ook rekening wordt gehouden met 
de specifieke wensen en criteria van artsen die het actief in 
de praktijk brengen van zorgtechnologieën bepalen. In dit 
rapport wordt daarom bij wijze van aanzet een mogelijk 
stappenplan beschreven waarlangs een dergelijk model kan 
worden ontwikkeld.
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Appendix
Appendix I – Beoordeling van het op specifieke onderdelen functioneren 
van het zorgstelsel in respectievelijk Australië, Engeland en Nederland 
door artsen en zorgconsumenten.

Introductie van de nieuwste behandelingen, 
medicijnen en medische innovaties 37% 27% 34% 44% 60% 42%

Bescherming van iemands identiteit en persoons
gegevens 53% 36% 62% 59% 56% 50%

Toegankelijkheid van zorg op de plaats en tijd 
wanneer het iemand uitkomt 62% 37% 46% 45% 56% 43%

Klantgerichtheid 35% 28% 34% 47% 47% 40%
Publieke educatie rondom belangrijke 
gezondheidsaandoeningen, zoals obesitas en 
diabetes

30% 36% 31% 49% 44% 41%
Het vinden van de juiste gebruiksbalans tussen 
verschillende zorgkanalen 46% 28% 26% 41% 42% 36%

Introductie van digitale zorgtechnologieën 27% 25% 21% 42% 31% 35%

Beoordeling door artsen en zorgconsumenten van het functioneren van het zorgsysteem

‘Uitstekend’ en ‘Erg goed’

Artsen: Australië (n) = 177, Engeland (n) = 178, Nederland (n)=175
Consumenten: Australië (n) = 2.044, Engeland (n) = 2.031, Nederland (n)=2.038
Afgeronde data

Artsen Artsen ArtsenConsumenten Consumenten Consumenten

AUSENGNED
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Appendix II – Een toekomstperspectief van het Nederlandse zorgstelsel 
door de bril van de arts en zorgconsument.

Tot op welke hoogte denkt u dat in het volgende decennium het volgende gaat gebeuren in de Nederlandse gezondheidszorg?

Binnen de komende 10 jaar…

Percentages geven de relatieve respons ‘zeer waarschijnlijk’ en ‘vrij waarschijnlijk’ weer Artsen Consumenten

Digitale technologie zal zorgteams in staat stellen om complexe patiëntenzorg op afstand 
te coördineren 61% 48%

AItechnologie zal op grote schaal gebruikt worden voor diagnose, beeldvorming, analyse  
en medicatiebeheer 59% 44%

Smartphones zullen de primaire schakel worden in het zorgsysteem, en maken het voor iedereen 
mogelijk de gezondheid en fitheid op elke plaats en tijd te monitoren en te verbeteren 55% 40%

Precisiegeneesmiddelentechnologie, zoals DNA sequentietesten zullen routine worden in de  
preventieve, primaire zorg 49% 38%

Bedrijven van buiten de zorgindustrie worden actief in de gezondheidszorg met een fundamenteel 
andere benadering van zorg 48% 35%

Virtuele aanwezigheid (bv. door gebruik van een virtual reality bril) zullen fysieke aanwezigheid van 
de gezondheidsprofessional vervangen 33% 30%

Virtuele ziekenhuizen gaan medische zorg leveren via digitale consulten en monitoring van patiënten 
op afstand 18% 29%

Artsen (n) = 175;   Consumenten (n) = 2.038
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Appendix III – Huidige en verwachte toepassingen van digitale zorg
technologieën in de toekomst volgens de zorgconsumenten en artsen  
in Nederland, Australië en Engeland.

Consumenten

Online afspraak  
maken voor een 
bezoek aan een  
arts, gezondheids
professional of  
ziekenhuis

Online invullen  
van de registratie
gegevens voor een  
afspraak bij arts  
of ziekenhuis

Elektronische 
communicatie  
(bv. e mail, SMS en 
sociale media) 
tussen patiënt   
en gezondheids
professional of arts

Gebruik van een 
sensorapparaat in 
combinatie met de 
smartphone om ver
volgens de gegevens 
door te sturen  
naar de medische 
professional

Aanvragen van  
medicijnrecepten  
via een mobiele app 

Uitvoeren van een 
diagnostische thuis
test en de informatie 
versturen naar  
de arts of medisch 
professional

Hebben van een  
videozorgconsult 
via de computer of 
mobiele telefoon 
i.p.v. een fysieke  
afspraak

‘Toekomstig 
gebruik’ kolom 
geeft de per
centages ‘zeer’ 
en ‘uiterst’ 
geïnteresseerd 
weer. Bases (n) 
variëren. 

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

Reeds 
gebruikt

Toekomstig 
gebruik

NED 24% 40%
(1,536)

16% 25%
(1,722)

14% 22%
(1,760)

3% 22%
(1,972)

8% 36%
(1,857)

3% 22%
(1,973)

4% 15%
(1,960)

ENG 31% 62%
(1,381)

13% 51%
(1,761)

14% 41%
(1,748)

9% 39%
(1,852)

14% 50%
(1,755)

9% 44%
(1,847)

7% 35%
(1,901)

AUS 37% 44%
(1,314)

15% 40%
(1,731)

13% 32%
(1,786)

9% 31%
(1,894)

7% 39%
(1,907)

7% 31%
(1,911)

6% 24%
(1,935)

Consumenten: Australië (n) = 2.044, Engeland (n) = 2.031, Nederland n=2.038
Bij ‘reeds gebruikt’ werd de volgende vraag positief beantwoord: gebruikt u momenteel een of meerdere van de volgende digitale zorgtechnologieën of heeft u dat in het verleden gedaan?
Bij ‘Toekomstig gebruik’ is aan de personen die aangaven op dit moment een aantal van de/alle opgesomde technologieën niet te gebruiken, de volgende vraag gesteld: Zou u overwegen deze tech
nologieën in de toekomst te gebruiken? Bases (n) variëren.

Artsen

Artsen: Australië (n) = 177, Engeland (n) = 178, Nederland n=175
Bij ‘reeds in gebruik’ werd de volgende vraag positief beantwoord: Gebruikt u momenteel een of meerdere van de volgende digitale zorgtechnologieën in uw praktijk en/of werkplek?
Bij ‘Van plan te introduceren’ is aan de personen die aangaven op dit moment een aantal van de/alle opgesomde technologieën niet te gebruiken, de volgende vraag gesteld: Bent u van plan een of 
meerdere van deze digitale zorgtechnologieën in uw praktijk/op uw werkplek te introduceren? 
Bases (n) variëren
* kleine steekproef, slechts indicatief

Ondersteuning 
klinische  
besluitvorming

Patiënten
portalen

Beveiligde  
berichten
uitwisseling

Hulpmiddelen  
voor begeleiding 
chronisch zieken Virtuele bezoeken

Hulpmiddelen  
voor patiënt
betrokkenheid 

Monitoring op  
afstand

Spraakgestuurde  
digitale assistenten

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

Reeds in 
gebruik

Van plan  
te intro
duceren

NED 50% 48%
(88)

38% 66%
(108)

70% 74%
(53)

14%* 52%
(151)

7%* 47%
(162)

18% 45%
(144)

9%* 37%
(160)

10%* 20%
(157)

ENG 61% 51%
(70)

44% 56%
(100)

47% 55%
(94)

20% 37%
(142)

13%* 35%
(155)

15%* 34%
(151)

15%* 36%
(152)

15%* 31%
(151)

AUS 55% 49%
(80)

36% 44%
(113)

31% 45%
(122)

21% 43%
(139)

19% 24%
(143)

16%* 38%
(149)

12%* 30%
(156)

8%* 28%
(162)

De huidige en verwachte toepassingen van digitale zorgtechnologieën
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Contactpersonen EY Nederland

Waarom EY? 

Dr. Monique van Dijen
EY Netherlands Health & Life 
Sciences Advisory Leader
monique.van.dijen@nl.ey.com 
+31 6 29 08 37 57

Dr. Frank van de Manakker
Client Executive – Health & Life 
Sciences
frank.van.de.manakker@nl.ey.com 
+31 6 52 46 58 94

Dr. Sheryl Coughlin
Senior Analyst
EY Global Health Knowledge
Ernst & Young Australia
sheryl.coughlin@au.ey.com

Gerald Marion
EY Strategy and Innovation Realized 
Partner and EY AsiaPacific Innovation 
Solution Lead
Ernst & Young Australia
gerald.marion@au.ey.com

Met dank aan de volgende auteurs voor hun bijdragen:

Wereldwijd verandert de manier waarop de gezondheidszorg is ingericht – door vergrijzing, een groeiend aantal chronisch 
zieken, groei in opkomende markten en verschuivingen in vergoedingsmodellen. Zorgorganisaties moeten zich aan al die 
veranderingen aanpassen. Tegelijk moeten ze ook bijblijven op het vlak van digitale innovatie, waaraan nieuwe kansen, 
maar ook gevaren verbonden zijn. Technologie versterkt de positie van de patiënt, real time analyses verbeteren de 
kwaliteit van de zorg en induceert een mentaliteitsverschuiving naar preventie. Tegelijkertijd zet dit ook de deur open 
voor nieuwe, niettraditionele concurrenten. De professionals van EY helpen cliënten hun bedrijfsmodellen, personeels
strategieën en operationele structuren te herpositioneren en optimaliseren. Zo kunnen ze het hoofd bieden aan de stijgende 
kosten en tegelijk de mogelijkheden benutten van nieuwe technologieën die de zorgkwaliteit verbeteren. Op deze manier 
helpen we gezondheidsorganisaties concurrerend te blijven en betere resultaten te leveren voor patiënten – nu en in de 
toekomst.

In de EY Global Health Sector zijn meer dan 6.000 sectorgerichte EYprofessionals werkzaam op het gebied van 
assurance, tax, transactions en advisory, met verschillende achtergronden in de zorg en het bedrijfsleven. Dankzij deze 
getalenteerde professionals kan EY snel toonaangevende services bieden en diverse, multidisciplinaire teams inzetten 
waar ook ter wereld. Afgestemd op uw behoeften, ey.nl/zorg

Dr. Monique van Dijen
EY Netherlands Health & Life 
Sciences Advisory Leader 
monique.van.dijen@nl.ey.com 
+31 6 29 08 37 57 

Dr. Frank van de Manakker
Client Executive – Health & Life Sciences 
frank.van.de.manakker@nl.ey.com  
+31 6 52 46 58 94

Drs. Mark Noordhoff
Sectorvoorzitter Health & Life Sciences 
Mark.noordhoff@nl.ey.com 
+31 6 29 08 41 64
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EY  |  Assurance  |  Tax  |  Transactions  |  Advisory

Over EY 
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction 
en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij 
bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaal
markten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende 
leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders 
waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter 
functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.
 
De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar 
een of meer lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een 
afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee 
en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze 
organisatie, kijk op ey.com.

© 2019 Ernst & Young Accountants LLP.
Alle rechten voorbehouden.
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Dit document is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet als accountancy, fiscaal of anderszins 
professioneel advies. Gelieve voor specifiek advies contact op te nemen met uw adviseurs.

ey.nl/zorg


