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SAMENVATTING 

Door de komst van de Coronacrisis heeft de inzet en het gebruik digitale technologie in de zorgsector 

een enorme vlucht genomen. Er waren al verschillende ontwikkelingen te zien die het gebruik van 

digitale technologie stimuleerden; zoals het leveren van zorg op afstand en campagnes rondom het 

digitaliseren van de zorg. De Coronacrisis heeft de acceptatie onder zorgmedewerkers en de 

implementatie ten aanzien van digitale technologie beduidend versneld. Als onderdeel van het SO-

GVA1 programma, waarin wordt beoogd een eigentijdse en toekomstbestendige SO-functie te 

realiseren, is gezamenlijk met de deelnemers besloten om middels een evaluatie onderzoek het 

gebruik en de ervaringen met betrekking tot de inzet van digitale technologie onder specialisten 

ouderengeneeskunde te onderzoeken. Daarnaast is ook informatie opgehaald over de eerste effecten 

van de inzet en gebruik van digitale technologie en geïnventariseerd of de mogelijkheden met digitale 

technologie nog verder reiken voor de specialisten ouderengeneeskunde. De opbrengsten van dit 

evaluatie onderzoek worden gebruikt als input voor het SO-GVA programma.  

Dit evaluatie onderzoek is uitgevoerd onder specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, 

Vechtstreek en Almere om ervaringen met betrekking tot het gebruik van digitale technologie ten tijde 

van de Coronacrisis op te halen. Deze ervaringen zijn opgehaald middels het verspreiden van een 

digitale enquête. De enquête is opgesteld aan de hand van een benchmarkingtool en bestond uit 38 

vragen: 3 vragen over demografie en 35 inhoudelijk vragen. Van de inhoudelijk vragen waren 21 vragen 

gesloten en 14 vragen open. De enquête heeft 70 dagen open gestaan voor de respondenten: van 7 

juli 2020 tot en met 14 september 2020. In totaal is naar 56 deelnemers een uitnodiging verstuurd. 

Waarvan 23 deelnemers de enquête volledig hebben ingevuld, wat maakt dat er een algehele response 

rate van 42% is op de enquête.  

Samenvattend kan op basis van de ruwe bevindingen gesteld worden dat er overduidelijk een toename 

gezien is in het gebruik van digitale technologie – met name beeldbel applicaties zoals Microsoft Teams 

en ZOOM –onder SO’s als gevolg van de Coronacrisis. Voordelen van digitale technologie zijn minder 

reistijd en efficiënt werken. Echter, er zijn ook verschillende nadelen genoemd met name als het gaat 

om patiëntencontact, zoals het missen van informele en non-verbale communicatie. Ondanks de 

nadelen verwachten alle deelnemers van dit evaluatie onderzoek dat digitale technologie een 

blijvende rol gaat hebben en van ondersteunende waarde gaat zijn in de toekomst. Voorwaarde voor 

structurele inzet van digitale technologie is dat de SO’s – maar ook andere disciplines – optimaal 

gefaciliteerd worden. Dat betekent dat er een goede netwerk verbinding is, er voldoende en goede 

voorzieningen zijn en er hulp en ondersteuning geboden wordt waar nodig.  

Op basis van de resultaten van dit evaluatie onderzoek worden er een zestal aanbevelingen gegeven: 

(1) balans zoeken tussen digitaal en fysiek werken, (2) niet werkende digitale technologie is een grote 

risico factor, (3) faciliteer SO’s optimaal bij de inzet van digitale technologie, (4) vervolg onderzoek 

naar smartglass, VR-bril en/of hololens, (5) uitbreiding van mogelijkheden met digitale technologieën 

kan in toekomst resulteren in verder digitaliseren van werkprocessen en (6) een impuls – zoals 

bijvoorbeeld de Coronacrisis – kan veranderingen in werkwijzen versnellen. De opgedane kennis en 

resultaten uit dit evaluatie onderzoek zullen worden gebruikt als input voor de actielijnen en 

daarbinnen verder worden uitgewerkt. Daarnaast wordt er een extra actielijn toegevoegd aan het SO-

GVA programma om vervolg onderzoek naar bestaande digitale toepassingen te onderzoeken en in de 

praktijk te toetsen.   

                                                           
1 SO-GVA staat voor “Specialisme Ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere” waarin een toekomstbestendige en 
eigentijdse SO-functie wordt gerealiseerd aan de hand van het onderzoeken en implementeren van innovatieve en duurzame werkwijzen.  
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INLEIDING 

De kijk op zorg en behandeling aan ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis, 

de samenleving wordt meer divers en complexe zorgvragen nemen toe. De behoefte aan meer 

flexibiliteit en responsiviteit groeit. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening en de beroepsbevolking 

neemt merkbaar af. Een beweging die overal speelt, maar sterker wordt ervaren in de zogenaamde 

krimp- en/of anticipeerregio’s. De regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) kenmerkt zich de komende 

jaren eerder als groeiregio. Evenals elders blijven ook hier vacatures lange tijd onvervuld en is er 

binnen de zorg aan ouderen een groeiend tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO). Dit 

tekort neemt steeds verder toe en wordt ook in de regio GVA een steeds groter probleem. Aan de 

andere kant blijft de vraag naar zorg groeien en wordt deze vraag steeds complexer, en vraagt dus om 

kennis en professionaliteit. Deze kloof zal de komende jaren alleen maar groter worden. Om ook in de 

toekomst zorg en behandeling te kunnen blijven bieden aan kwetsbare groepen en ouderen wordt er 

door verschillende instanties onderzoek gedaan naar duurzame en innovatieve werkwijzen. 

Digitale technologie 

Eén van de ontwikkeling die veel ter sprake komt en veelal als ‘oplossing’ wordt genoemd is 

zorgtechnologie2,3. Onder het begrip zorgtechnologie worden alle technologische toepassingen 

verstaan die worden ingezet om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen te 

verbeteren en/of die invloed hebben op het werkproces en de directe zorgverlening van de 

zorgmedewerkers. Voorbeelden van deze toepassingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 

sector  zijn elektronische cliënten dossiers, zorgrobots, smartglasses en beeldbellen met cliënten, 

familie en/of collega’s. In dit evaluatie onderzoek is ervoor gekozen om niet enkel te focussen op 

zorgtechnologie, omdat dit begrip insinueert dat enkel toepassingen specifiek ontwikkelt voor de zorg 

hiertoe behoren. Terwijl ook toepassingen niet specifiek ontwikkelt voor de zorgsector van 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor zorgmedewerkers, denk bijvoorbeeld aan smartglasses, maar 

ook beeldbel applicaties als Skype, ZOOM en Microsoft Teams. Daarom zal in het vervolg van dit 

onderzoeksrapport het begrip ‘digitale technologie’ worden gebruikt, waaronder zowel 

zorgtechnologie als andere technologische toepassingen vallen.  

Zorg op afstand 

Eén van de grote voordelen van digitale technologie is dat het mogelijk is om zorg op afstand te 

leveren.  Zorg op afstand is zorg die door een zorgmedewerker bij de cliënt thuis of dichtbij huis wordt 

geleverd, maar waarbij de zorgmedewerker niet bij de cliënt thuis aanwezig is4. Hiermee kunnen 

zorgmedewerkers en behandelaren efficiënt worden ingezet, omdat reistijd geen beperkende factor 

meer is. Het op de juiste manier inzetten van digitale technologie bij het leveren van zorg op afstand 

vraagt om een goed (voor)onderzoek en een gedegen voorbereiding5. Tijdens de voorbereiding is het 

van groot belang om alle gebruikers en betrokkene mee te nemen in het implementatie proces. In de 

intramurale ouderenzorg wordt zorg op afstand met name geleverd door het inzetten sensoren voor 

monitoring en valdetectie om de veiligheid van de cliënten te vergroten3. Daarnaast worden in de 

                                                           
2 https://www.actiz.nl/informatisering/zorgtechnologie/verkenning-naar-gebruik-technologie-in-verpleeghuiszorg-biedt-overzicht 
 
3 Jester Strategy. Technologie in de verpleeghuiszorg. Maart 2019. Beschikbaar via:  
https://jester.nl/wp-content/uploads/2016/03/Technologie-in-de-Verpleeghuiszorg.pdf  
 
4 Vilans. Zorg op Afstand, literatuurstudie naar internationale ontwikkeling en kennis over effecten. December 2009. Beschikbaar via: 
https://www.vilans.nl/docs/producten/Literatuurstudie%20Zorg%20op%20Afstand/Zorg%20op%20afstand%20literatuurverkenning%20DE
F%20-%20web.pdf  
 
5 Zorg voor beter. Domotica voor thuis: zorg op afstand. Beschikbaar via: https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-
zorg/ehealth/domotica-zorg-op-afstand.  

https://www.actiz.nl/informatisering/zorgtechnologie/verkenning-naar-gebruik-technologie-in-verpleeghuiszorg-biedt-overzicht
https://jester.nl/wp-content/uploads/2016/03/Technologie-in-de-Verpleeghuiszorg.pdf
https://www.vilans.nl/docs/producten/Literatuurstudie%20Zorg%20op%20Afstand/Zorg%20op%20afstand%20literatuurverkenning%20DEF%20-%20web.pdf
https://www.vilans.nl/docs/producten/Literatuurstudie%20Zorg%20op%20Afstand/Zorg%20op%20afstand%20literatuurverkenning%20DEF%20-%20web.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/ehealth/domotica-zorg-op-afstand
https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/ehealth/domotica-zorg-op-afstand
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extramurale setting ook ontwikkelingen gezien in het beeldbellen en inzetten van de slimme medicijn 

dispenser. Dit voorkomt bezoek van de zorgmedewerker aan de cliënt terwijl toch de zorg geleverd 

kan worden die de cliënt nodig heeft6. Al met al worden er verschillende digitale technologieën ingezet 

om zorg op afstand te leveren, maar de implementatie en acceptatie van het digitaal werken blijft nog 

regelmatig achter.   

Digitalisering van de zorg 

De zorgsector is continue in ontwikkeling en op zoek naar oplossingen voor de grote tekorten waarmee 

de sector wordt geconfronteerd. Digitalisering van de zorg is niet nieuw. Sterker nog het is vaak één 

van de belangrijkste agenda punten bij zorgaanbieders. Toch verloopt de digitalisering van de zorg niet 

zoals men dat zou willen. Vaak hebben zorgmedewerkers een negatieve houding ten opzichte van 

digitale technologie. De zorg is een menselijk beroep en moet niet gedigitaliseerd worden, is een 

argument wat vaak wordt aangedragen als er door een zorgaanbieder gebruik van (nieuwe) digitale 

technologie wordt voorgesteld7. Deze situatie is sinds de Coronacrisis aanzienlijk veranderd en heeft 

er voor gezorgd dat gebruik van digitale technologie in de zorg een versnelling heeft doorgemaakt. In 

veel gevallen was de keus; geen zorg of digitale zorg. Het voordeel van de inzet van digitale technologie 

wordt – als gevolg van de Coronacrisis – door het overgrote deel van de zorgsector (h)erkent.  

Evaluatie onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om specifiek te kijken naar de impact van de Coronacrisis op het gebruik 

van digitale technologie onder SO’s. Het is belangrijk om te vermelden dat in dit evaluatie onderzoek 

digitale technologie niet als oplossing wordt beschouwd, maar enkel als (hulp/ondersteuning)middel 

wordt gezien om het werk, de druk en de processen van de SO’s te vereenvoudigen en/of te 

vergemakkelijken. De verdere aanleiding, verwachtingen en doelstelling zullen in de volgende 

paragraaf nader toegelicht worden.  

  

                                                           
6 Actiz. Zorg op afstand. Beschikbaar via: https://www.actiz.nl/informatisering/digitaal-werken-en-corona/zorg-op-afstand-algemeen.  
 
7 https://www.icthealth.nl/nieuws/digitalisering-van-de-zorg-gaat-met-zevenmijlslaarzen-vooruit/  

https://www.actiz.nl/informatisering/digitaal-werken-en-corona/zorg-op-afstand-algemeen
https://www.icthealth.nl/nieuws/digitalisering-van-de-zorg-gaat-met-zevenmijlslaarzen-vooruit/
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AANLEIDING 

In het voorjaar van 2020 zijn we onverwachts verrast door de Corona crisis, waardoor de start van het 

programma “Specialisme Ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere” – vanaf nu 

SO-GVA – is uitgesteld. Het SO-GVA programma beoogt een eigentijdse en toekomstbestendige SO-

functie te realiseren. Die passend is binnen de regionale zorgvisie en garant kan staan voor 

verduurzaming van de medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen en 

ouderen binnen de ouderenzorg in de regio GVA. Als onderdeel van het SO-GVA programma zijn zes 

verschillende actielijnen opgesteld, om verschillende vraagstukken rondom dit doel te onderzoeken. 

Iedere actielijn wordt gepresenteerd door een regiehouder, een SO uit de regio GVA. Om ten tijde van 

de crisis toch een zinvolle invulling te geven aan het programma is het kernteam op 23 april jl. in 

gesprek gegaan met de regiehouders van de zes actielijnen. In dit overleg kwam ter sprake dat het 

gebruik van (digitale) technologie in de werkpraktijk van de SO’s een opmerkelijk vlucht heeft 

genomen. De regiehouders en het programma-kernteam hebben in gezamenlijkheid besloten om een 

evaluatie onderzoek uit te voeren om het gebruik van (digitale) technologie onder SO’s verder te 

onderzoeken.  

Doel 

Het doel van het evaluatie onderzoek is het ophalen van de ervaringen van SO’s in de regio GVA met 

betrekking tot het gebruik van digitale technologie. Met digitale technologie worden hier alle vormen 

van (zorg)technologie bedoelt waarmee men op afstand en/of eenvoudiger zorg en behandeling kan 

bieden aan kwetsbare doelgroepen en ouderen. Hier onder vallen dus ook toepassingen waarbij SO’s 

gemakkelijker met elkaar contact kunnen hebben, of met andere zorgmedewerkers. Denk hierbij aan 

smartglasses, beeldbellen, virtual reality (VR) bril, elektronische cliënten dossiers, zorgrobots. Naast 

de ervaringen zal binnen dit evaluatie onderzoek ook informatie worden opgehaald over de eerste 

effecten van de inzet en gebruik van digitale technologie en zal geïnventariseerd worden of de 

mogelijkheden met digitale technologie nog verder reiken.  

Hypothese  

Naar verwachting zal het gebruik van digitale technologie onder SO’s ten tijde van de Coronacrisis in 

grote mate zijn toegenomen. Waar voorheen vakgroep overleggen en multidisciplinaire overleggen 

(MDO) bijvoorbeeld altijd fysiek plaatsvonden, wordt verwacht dat deze tijdens de Coronacrisis veelal 

digitaal hebben plaats gevonden. Door de toename in gebruik van digitale technologie tijdens de 

Coronacrisis wordt verwacht dat SO’s hebben ingezien dat het werkproces en hun werkzaamheden 

vergemakkelijkt worden met gebruik van digitale technologie. Daardoor zal de behoefte en inzet van 

digitale technologie de komende jaren alleen maar groter worden.  

Uitkomsten 

De resultaten van het evaluatie onderzoek zullen worden geanalyseerd en worden gepresenteerd in 

dit onderzoeksrapport. De uitkomsten worden gebruikt als input bij de verdere uitwerking van de 

actielijnen zoals uitgewerkt in het programma plan8. Het evaluatie onderzoek kan gezien worden als 

vooronderzoek voor de actielijnen. Op basis van de resultaten zal verder onderzoek worden gedaan 

naar het gebruik van digitale technologie om een toekomst bestendige SO-functie te ontwikkelen 

waarbij ook in de toekomst duurzame medische zorg en behandeling aan kwetsbare doelgroepen en 

ouderen geboden kan worden.   

                                                           
8 Projectenprogramma SO-GVA – Duurzame Medische Zorg, Behandeling en Ondersteuning van Kwetsbare Doelgroepen en Ouderen. E. van 

Opstal, N. Meijers, J.H.M. Hendriks. 2019.  
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METHODE 

Dit evaluatie onderzoek is uitgevoerd om de ervaringen onder de SO’s in de regio GVA op te halen met 

betrekking tot het gebruik van digitale technologie ten tijde van de Coronacrisis. Het evaluatie 

onderzoek is opgesteld middels een benchmarkingtool9,10. 

Benchmarkingtool  

Het doel van de benchmarking is het vergelijken van de prestaties van één zorgorganisatie ten opzichte 

van de prestaties van andere zorgorganisaties. In het geval van het evaluatie onderzoek binnen het 

SO-GVA programma wordt het gebruik van digitale technologie van voor de Coronacrisis vergeleken 

met het (extra) gebruik tijdens de Coronacrisis. De benchmarkingtool (zie afbeelding) is gebruikt als 

handreiking voor dit onderzoek. De benchmarkingtool bestaat uit tien verschillende stappen: 

1. Bepaal waarom het evaluatie onderzoek moet worden 

toegepast? 

Digitale technologie heeft als gevolg van de Coronacrisis een 

vlucht genomen onder SO’s. Dit heeft gevolgen voor de 

werkwijze van de SO, zowel positieve als negatieve gevolgen. 

De deelnemers van het SO-GVA programma zouden het 

gebruik van digitale technologie, voor- en nadelen en 

ontwikkel mogelijkheden inzichtelijk willen hebben.  

Opbrengst: doel van het onderzoek en project aanpak.  

 

2. Identificeer betrokken partijen.  

Alle deelnemers van het SO-GVA programma, in dit geval SO’s 

van de deelnemende organisaties.  

Opbrengst: inzichtelijk wie de deelnemers zijn.  

 

3. Bepaal methode gegevensverzameling en verzamel gegevens.  

Evaluatie onderzoek via een enquête met vragen die door 

actielijnteams zijn goedgekeurd.  

Opbrengst: enquête beschikbaar.  

 

4. Bepaal de kloof tussen situatie in het verleden prestaties en 

huidige situatie.  

Aan de hand van vragen in de enquête bepalen in welke mate het gebruik van digitale technologie 

een vlucht heeft genomen door de Coronacrisis, en in hoe verre SO’s dit verder willen verkennen. 

Opbrengst: gebruik digitale technologie inzichtelijk.  

 

5. Bepaal gewenst toekomstig gebruik van digitale technologie en ontwikkel mogelijkheden.  

Inzichtelijk in welke mate digitale technologie onderdeel is en blijft binnen de werkwijze van de SO.  

                                                           
9 Vader, M.C., Leiderschap in service. Strategieontwikkeling voor en door de facilitaire functie, gericht op het belang van de organisatie, 
Kluwer, 2005, ISBN 9013027601. 
 
10 Schellings, S., Zelfstandige benchmarking?!, Afstudeerscriptie Facility Management Hogeschool Zuyd, verkorte versie voor externen, niet 
uitgegeven, 2005.  

Figuur 1 | Benchmarkingtool 
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Opbrengst: in kaart gebracht welke digitale technologieën onderdeel worden van de reguliere 

werkwijze.  

 

6. Evaluatie analyse bekend maken en zorgdragen voor begrip  

Opbrengst: eind rapport.  

 

7. Functionele doelen stellen.  

Aan de hand van de resultaten aanbevelingen opstellen en verwerken in eind rapport. 

Opbrengst: adviezen in eind rapport.  

 

8. Ontwikkel actieplannen oor de actielijnen.  

De resultaten meenemen in de actielijnen, om vervolgens verdiepend onderzoek te doen op de 

inzichten van het evaluatie onderzoek.  

Opbrengst: input voor actielijnen.  

 

9. Implementeer actie en monitor de voortgang.  

Meenemen in de actielijnen.  

 

10. Toetst evaluatie onderzoek opnieuw aan de toekomstige ontwikkelingen.  

Meenemen in de actielijnen. 

Enquête 

Als onderdeel van het evaluatie onderzoek is er gekozen om middels een enquête ervaringen op te 

halen. De keus is gevallen op een enquête omdat dit een toegankelijk onderzoeksmiddel is welke 

makkelijk verspreid kan worden onder deelnemers en weinig tijd vraagt van de respondenten. De 

enquête bestond uit totaal 38 vragen, waarvan drie vragen betrekking hadden tot achtergrond 

informatie zoals functie, naam organisatie en in welk type zorgsector de respondent werkzaam was. 

In dit evaluatie onderzoek wordt met type zorg bijvoorbeeld psychogeriatrie, geriatrische revalidatie 

zorg, somatische zorg bedoeld. Van 35 inhoudelijk vragen waren er 21 vragen gesloten en 14 vragen 

open. De open vragen waren veelal vragen waarbij de antwoorden op de gesloten vragen verder 

toegelicht konden worden. De gesloten vragen bestonden uit vier verschillende type meerkeuze 

vragen: (1) antwoorden op een 5-puntsschaal (exclusief antwoord optie n.v.t.), (2)  één antwoord 

mogelijk, (3) één of meerdere antwoorden mogelijk en (4) antwoorden op 10-puntsschaal. Voor een 

overzicht van de vragenlijst zie bijlage A. De enquête heeft in totaal 70 dagen open gestaan voor de 

respondenten: van 7 juli 2020 tot en met 14 september 2020.  

Respondenten 

Deelnemers van het evaluatie onderzoek waren SO’s uit de regio GVA, werkzaam bij één van de 

deelnemende organisatie van het SO-GVA programma: Amaris Zorggroep, De Oude Pastorie, 

HilverZorg, Inovum, King Arthur Groep, LZorg, Nusantara, Rosa Spier Huis, Vivium, Zorgcentrum 

Buitenhaeghe en Zorggroep Almere. De deelnemers ontvingen via email een link naar de online 

enquête. Via de regiehouders is gevraagd de enquête nogmaals te promoten binnen hun vakgroep. 

Daarnaast zijn er meerdere herinneringen verstuurd naar de deelnemers die de enquête op dat 

moment nog niet hadden ingevuld. In totaal is naar 56 deelnemers een uitnodiging verstuurd. Waarvan 

23 deelnemers de enquête volledig hebben ingevuld. Er was niemand die de enquête niet volledig had 

ingevuld.   
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RESULTATEN 

In deze paragraaf zullen de resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de begrippen 

uitkomsten, opbrengsten en effecten. In de uitkomsten paragraaf worden de (ruwe) bevindingen 

gedeeld, vervolgens zal in de opbrengsten in gegaan worden op de gevolgen van de bevindingen ten 

tijde van de Coronacrisis en in de effecten paragraaf zullen de lange termijn effecten besproken 

worden en de invloed van het gebruik digitale technologie op de SO-functie in de toekomst.   

Uitkomsten 

De response rate op de enquête was 41% (n = 23). De aanleiding van dit evaluatie onderzoek – het 

gebruik van digitale technologie onder SO’s heeft tijdens de Coronacrisis een vlucht genomen – wordt 

door de respondenten in de enquête bevestigd. In totaal heeft 95,7% (n = 22) als gevolg van de 

Coronacrisis meer gebruik gemaakt van digitale technologie. Er is slechts één respondent die aangeeft 

niet méér gebruik te hebben gemaakt van digitale technologie. Digitale toepassingen die de 

respondenten meer zijn gaan gebruiken, zijn met name beeldbel applicaties. Microsoft Teams en 

ZOOM zijn respectievelijk de twee digitale beeldbel toepassingen die tijdens de Coronacrisis de meest 

opmerkelijke vlucht hebben genomen in mate van gebruik. Daarnaast wordt Siilo11 ook genoemd als 

belangrijk communicatie middel om met andere behandelaren in contact te komen. Siilo is een gratis 

messenger omgeving voor de zorgsector. In Siilo kunnen behandelaren op een veilige en eenvoudige 

manier patiëntgegevens delen, over organisatiegrenzen heen. 

De ervaringen van de SO’s in het gebruik van digitale technologie zijn erg uiteenlopend. Zo vond één 

respondent (4,3%) Microsoft Teams zeer onprettig werken terwijl meer dan helft (60,9%) aangeeft een 

prettige of zeer prettige ervaring te hebben aan het werken met Microsoft Teams. Voor ZOOM worden 

vergelijkbare ervaringen gerapporteerd; zie figuur 2 voor een overzicht van de antwoorden. De 

negatieve ervaring met zowel Microsoft Teams als ZOOM worden veelal veroorzaakt door technische 

problemen. Zo geeft één respondent aan: 

“Verbinding is niet altijd goed waardoor een gedeelte weg valt. Of mensen die het 

systeem niet gewend zijn, kunnen niet snel aanhaken waardoor het te veel tijd kost.” 

                                                           
11 https://www.siilo.com/nl/  

Figuur 2 | Ervaringen Microsoft Teams vs. ZOOM 

https://www.siilo.com/nl/
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Het veilig werken wordt door een grote meerderheid (78,3%) genoemd als de hoofdreden voor het 

inzetten van digitale technologie. Mede door beeldbel applicaties Microsoft Teams en ZOOM maakten 

het mogelijk om op veilige afstand van collega’s te werken, maar ook om contact met familieleden en 

mantelzorgers te behouden en te onderhouden. Zo erkent één van de respondenten dat beeldbellen 

niet enkel een positief effect had op het veilig werken:  

“Het beeldbellen heeft het werk een stuk efficiënter gemaakt en was een uitkomst om toch 

artsenvisite en MDO te doen” 

Echter, de respondenten onderkennen ook dat het op afstand werken met behulp van digitale 

technologie het patiëntencontact niet kan vervangen. Het werken op afstand is voor een deel van het 

werk een goede vervanging, maar het is ook belangrijk om fysiek overleg en contact met collega’s en 

familie te laten plaats vinden. Als er enkel digitaal contact is dan worden er door de respondenten toch 

zaken gemist, zoals interactie, non-verbale communicatie en informeel contact. Opmerkelijk is dat – 

ondanks deze gemiste onderdelen –  alle respondenten (100%) verwachten dat er naar aanleiding van 

de Coronacrisis in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van digitale technologie. Voordelen 

als minder reistijd en vanaf iedere locatie kunnen overleggen zijn redenen die worden genoemd om 

digitale technologie ook na de Coronacrisis blijvend in te zetten. Maar het is duidelijk dat digitale 

technologie geen vervanging is. Volgens de respondenten kan het beter gezien worden als een 

aanvulling of ondersteunend middel waarmee een deel van de afspraken digitaal georganiseerd 

kunnen worden, maar het is belangrijk om ook fysiek bij elkaar te blijven komen. Dit geldt voor zowel 

gesprekken met familie, mantelzorgers als met collega’s.  

 “Door de coronacrisis hebben we koudwatervrees voor technologie overwonnen en kan op veel 

punten worden ingezet. Maar nooit kunnen vervangen. Om ons werk goed te doen is direct contact 

ook noodzakelijk.” 

De reacties op het effect van digitale technologie op de kwaliteit van zorg en behandeling zijn 

uiteenlopend. Zo vindt een kleine meerderheid (47,8%) dat de kwaliteit gelijk is gebleven, terwijl een 

de minderheid (34,8%) vindt dat de kwaliteit verslechterd is door de inzet van digitale technologie en 

een zeer kleine groep (13,0%) er van overtuigd is dat de kwaliteit verbeterd is. Digitale technologie 

maakte frequent overleggen met collega’s en efficiënt werken mogelijk, maar een essentieel 

onderdeel van het dokter zijn blijft toch het (fysieke) patiëntencontact. De meerderheid van de 

respondenten (47,8%) vindt dat het gebruik van digitale technologie een negatieve invloed had op het 

patiëntencontact.  

“Zoals gezegd heb ik - ná het absolute op afstand werken - nu binnen de gepaste maatregelen weer 

in persoon afspreken een optie is, gemerkt wat je allemaal mist als het puur digitaal gaat.” 

In de enquête is ook uitvraag gedaan naar het effect van digitale technologie op de samenwerking met 

directe collega SO’s, externe contacten en op multidisciplinaire samenwerking. De respondenten 

geven aan dat digitale technologie op geen van deze drie samenwerkingen een invloed heeft gehad. 

Dit betekent dat samenwerking niet per se verbeterd is, maar ook niet verslechterd. Overigens is er 

wel een discrepantie te zien wat betreft de samenwerking met zorgmedewerken van de afdeling van 

de desbetreffende patiënt: 34,8% geeft aan dat dit contact meer digitaal heeft plaatsgevonden, terwijl 

43,5% aan geeft dat dit contact op dezelfde wijze verliep als voor de Coronacrisis.  

Opmerkelijk is dat na de Coronacrisis 95,6% van de respondenten aangeeft zichzelf competent genoeg 

voelt op het gebied van werken met digitale technologie. Er is slechts één respondent (4,4%) die 

zichzelf een onvoldoende geeft. In tegenstelling, vóór de Coronacrisis vonden zeven respondenten 
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(30,4%) zichzelf onervaren op het gebied van werken met digitale technologie. Het veelvuldig gebruik 

maken van digitale technologie en de verplichting, hebben er dus gezamenlijk voor gezorgd dat 

nagenoeg alle respondenten zich competent genoeg voelen om er mee te werken. Echter, het is wel 

belangrijk dat de gebruikers optimaal gefaciliteerd worden en de digitale technologie werkt.  

In de enquête is aan de respondenten gevraagd wat zij hebben gemist ten aanzien van het praktische 

gebruik van digitale technologie. Op een enkeling na, benadrukken alle respondenten dat de 

voorzieningen goed ingericht en werkend moeten zijn om digitale technologie efficiënt in te zetten. 

Storende factoren die afgelopen periode veelvuldig zijn ervaren door respondenten zijn een slecht 

werkende netwerk verbinding, verkeerde instellingen op apparatuur, beperkte ICT ondersteuning en 

praktische zaken zoals het beschikken over voldoende apparatuur en het hebben van een goede 

werkplek.  

“ICT ondersteuning: binnen de organisatie miste ik een centraal punt waar vandaan bv. het 

beeldbellen/groepsbellen (ook met collega’s van andere organisaties) via veilige verbinding werd 

opgezet. Nu was het zelf puzzelen, liepen we er tegenaan dat de goede (veilige!) diensten betaald 

zijn of minstens één centraal abonnement vereisen, etc. Was mooi geweest om dat centraal (liefst 

zelf organisatie-overstijgend) te regelen.” 

Overigens wordt door een aantal respondenten onderkent dat er door de urgentie en hoge vraag 

nauwelijks tijd was om de digitale technologie te testen op functioneren. Om structurele inzet van 

digitale technologie te realiseren wordt door de respondenten het voorkomen/oplossen van de 

storende factoren en het optimaal faciliteren als twee belangrijke vereisten gezien. Dit betekent naast 

voldoende apparatuur, werkplekken en goede netwerkverbinding ook dat er voldoende ondersteuning 

en hulp is vanuit ICT. Als oplossing wordt door een respondent aangedragen om een training, cursus 

of e-learning op het gebied van digitale technologie aan te bieden.  

“Toegankelijk voor iedereen, makkelijk in gebruik, geen storingen.” 

 

Opbrengsten 

Samenvattend kan op basis van de ruwe bevindingen gesteld worden dat er overduidelijk een toename 

gezien is in het gebruik van digitale technologie – met name beeldbel applicaties zoals Microsoft Teams 

en ZOOM – onder SO’s als gevolg van de Corona crisis. Voordelen van digitale technologie zijn minder 

reistijd en efficiënt werken. Echter, er zijn ook verschillende nadelen genoemd met name als het gaat 

om patiëntencontact, zoals het missen van informele en non-verbale communicatie. Ondanks de 

nadelen verwachten alle deelnemers van dit evaluatie onderzoek dat digitale technologie een 

blijvende rol gaat hebben en van ondersteunende toepassing gaat zijn in de toekomst.   

Om digitale technologie structureel in te zetten zullen er nog verschillende zaken moeten veranderen 

en/of verbeterd moeten worden. Tijdens de Coronacrisis waren de voorzieningen bij lange na niet 

optimaal ingericht om goed gebruikt te worden. Er zijn verschillende storende factoren genoemd door 

SO’s, onder andere zwakke netwerkverbinding en onvoldoende apparatuur. Bij het voordoen van één 

van deze storende factoren is de motivatie bij SO’s om digitale technologie te gebruiken vrijwel meteen 

weg. Digitale technologie moet SO’s helpen bij hun werk en moet ze niet tot last zijn, want dan is het 

gebruik van digitale technologie gedoemd te mislukken. De beperkende factoren moeten 

geoptimaliseerd worden om structurele inbedding van digitale technologie in de werkprocessen van 

de SO in de toekomst te realiseren.  
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Effecten 

Doel van het SO-GVA programma is het realiseren van een toekomstbestendige SO-functie met 

duurzame en innovatieve werkwijzen. Met de resultaten van dit onderzoek is aangetoond dat SO’s de 

inzet van digitale technologie als onderdeel zien van deze toekomstbestendige SO-functie. Met behulp 

van digitale technologie neemt de efficiëntie van het werk aanzienlijk toe, omdat de reistijd beperkt 

wordt. Dit betekent dat SO’s meer tijd hebben voor behandeling van patiënten. Door de inzet van 

digitale technologie wordt er op een innovatieve manier een nieuwe werkwijze gecreëerd welke 

bijdraagt aan de taakzuiverheid van de SO’s.  

Als gevolg van de Coronacrisis waren SO’s genoodzaakt om een deel van hun werk digitaal plaats te 

laten vinden of wel met behulp van digitale technologie uit te voeren. Vóór de Coronacrisis zijn er ook 

verschillende pogingen gedaan om werkprocessen met digitale technologie te ondersteunen of digitaal 

plaats te laten vinden. Denk bijvoorbeeld aan digitale vakgroep overleggen of digitale MDO’s. Deze 

pogingen waren allemaal tevergeefs, totdat de Coronacrisis begon. Toen stond er bij de verschillende 

vakgroepen binnen afzienbare tijd een beeldbel applicatie gereed om het vakgroep overleg digitaal 

plaats te laten vinden. Dit om besmettingen tussen verschillende verpleeghuizen en artsen te 

voorkomen. Uit deze anekdote blijkt overduidelijk dat er een zekere impuls nodig is om een werkwijze 

te veranderen én daar vrijwel iedereen direct in mee te krijgen. Dit kan een crisis zijn, maar ook een 

kans die zich voordoet door de toenemende tekorten of een samenwerking met wederzijds belang.  

Op basis van de resultaten van het evaluatie onderzoek is er overduidelijk de wens vanuit de SO om 

digitale technologie structureel in te zetten. Het is wel belangrijk om te vermelden dat er moet worden 

gezocht naar een goede balans tussen digitaal werken en het hebben van fysiek contact. Een belangrijk 

onderdeel van het werk van de SO is het fysieke contact met de patiënt, waarin ook aandacht is voor 

de non-verbale communicatie. Deze aspecten zijn tot op heden met de huidige digitale toepassingen 

nog niet te vervangen. Dus op langer termijn zal er zeker een rol zijn weggelegd voor digitale 

technologie, maar enkel met het doel om de SO te ondersteunen of ter aanvulling op het fysieke 

contact en zeker (nog) niet als vervanging.  

Om het digitaliseren van werkprocessen van de SO verder uit te breiden is meer onderzoek nodig. 

Hierbij kan men denken aan het verder ontwikkelen van de mogelijkheden met digitale technologieën. 

Momenteel kan men alleen beeld en geluid digitaliseren, maar andere zintuigelijke impressies, zoals 

tast en geur, zijn ook van groot belang om een volledige diagnose te kunnen stellen. Echter, de vraag 

is of dit ooit mogelijk gaat zijn en of het dan toereikend genoeg is voor de SO’s om hun werk goed uit 

te kunnen voeren. Aan de andere kant, kan men ook denken aan het uitbreiden van de inzet van 

digitale technologie door het inzetten en testen van bestaande toepassigen, zoals smartglass, VR-bril 

of hololens. Met behulp van deze toepassingen is het niet alleen mogelijk een 2D beeld te zien, maar 

kan de behandelaar real-time meekijken met een collega behandelaar, verpleegkundige, psycholoog 

die de bril draagt. Het is interessant om te onderzoek of met de inzet van deze toepassingen het 

informele contact en/of non verbale communicatie wel gerealiseerd kan worden. Dit zal vervolg 

onderzoek moeten bewijzen.  

 

“De ontwikkelingen met VR-bril en Smartglass lijken mij erg interessant, en ik zie volop 

mogelijkheden hierin.” 
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CONCLUSIE  

Op basis van dit evaluatie onderzoek kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van de Coronacrisis 

meer gebruik is gemaakt van digitale technologie door SO’s. Deze periode heeft SO’s laten inzien dat 

een deel van hun werkzaamheden, zoals vakgroep voerleggen en MDO’s, deels digitaal plaats kunnen 

vinden. Dit maakt het werk van SO’s efficiënter, omdat zij minder reistijd hebben. Echter, door de 

toename in digitaal werken is ook duidelijk geworden dat digitale technologie enkel als ondersteuning 

en hulpmiddel dient en niet als vervanging. Een goede balans in digitaal en fysiek contact met 

patiënten, familie en collega’s is essentieel.   

SO’s verwachten dat als gevolg van de Coronacrisis er een structurele ondersteunende rol is weggelegd 

voor digitale technologie. Echter, om structureel gebruik te realiseren zullen de eindgebruikers – SO’s, 

maar ook andere disciplines – optimaal gefaciliteerd moeten worden. Dit betekent dat er voldoende 

voorzieningen zijn en dat er ondersteuning en hulp geboden kan worden waar nodig.  

Aanbevelingen 

Uit dit evaluatie onderzoek kunnen een aantal belangrijke aanbevelingen en lessen worden opgesteld: 

1. Zoek naar een goede balans tussen digitaal en fysiek werken. Het vak van de SO’s leent zich er 

niet voor om volledig te digitaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alternerend een vakgroep 

overleg en/of MDO digitaal en fysiek. Dit om ook aandacht te geven aan informele en non-verbale 

communicatie, maar toch gebruik te maken van de efficiëntie van digitaal werken. 

  

2. Niet werkende digitale technologie is de grootste risico factor bij implementatie van digitaal 

werken. Storingen zorgen voor inefficiëntie en demotivatie bij de eindgebruiker, wat uiteindelijk 

resulteert in het terugvallen op de reguliere werkwijze.  

 

3. Voor structurele inzet van digitale technologie dienen SO’s - maar ook andere disciplines - 

optimaal gefaciliteerd te worden. Denk hierbij aan voorzieningen als een goede netwerk 

verbinding, voldoende apparatuur, geschikte werkplekken, hulp en ondersteuning.  

 

4. Vervolg onderzoek naar smartglass, VR-bril en/of hololens is gewenst om conclusies te kunnen 

trekken over eventuele uitbreiding van de inzet van digitale technologie.  

 

5. Uitbreiding van de mogelijkheden met digitale technologie via verdiepend onderzoek door de 

leveranciers/ontwikkelaars van digitale toepassingen kan in de toekomst resulteren in het verder 

digitaliseren van de werkprocessen.  

 

6. Om veranderingen in werkwijzen te versnellen is het goed om een zekere impuls – bijvoorbeeld 

de Coronacrisis – te zoeken die urgentie duidelijk maakt ofwel de eindgebruikers de nieuwe 

manier van werken laat ervaren.  

Vervolg SO-GVA programma 

De opgehaalde input in dit evaluatie onderzoek zal worden gebruikt voor de verschillende actielijnen 

zoals opgesteld in het projectenprogramma SO-GVA. Daarnaast is het advies aan het SO-GVA 

programma om een extra actielijn toe te voegen waarin het vervolg onderzoek naar bestaande digitale 

toepassingen – smartglass, VR-bril, hololens – verder onderzocht kan worden. Belangrijk is om reeds 

gedane onderzoeken en opgehaalde resultaten met betrekking tot deze digitale toepassingen goed 

inzichtelijk te brengen om vervolgens nieuwe inzichten te kunnen leveren.  
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BIJLAGE A – ENQUÊTE 

Digitale technologie tijdens corona 

Geachte deelnemer, 
 
Graag nodigen wij u namens het SO-GVA-programma uit tot deelname aan deze enquête over het gebruik van 
digitale technologie. De enquête is onderdeel van het programma Specialist Ouderengeneeskunde in 
Toekomstperspectief in regio Gooi, Vechtstreek en Almere (verder: SO-GVA). Binnen dit programma worden 
vraagstukken behandeld met betrekking tot het kunnen en blijven leveren van duurzame medische zorg en 
behandeling. 
Met deze enquête onderzoeken we hoe het gebruik van digitale technologie tijdens de coronacrisis veranderd is ten 
opzichte van de periode daarvoor. Onder digitale technologie verstaan wij middelen die het op afstand- en online 
werken ten tijde van de coronacrisis mogelijk hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan smartglass en beeldbellen. 
Belangrijke vragen hierbij zijn of het gebruik is toegenomen, hoe dit is ervaren en wat men aan deze werkwijze wil 
behouden. 
 
De uitkomsten van deze enquête gebruiken we als input voor de actielijnen opgesteld in het SO-GVA-programma en 
zullen middels een eindrapport gedeeld worden in de regio. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Mede namens de deelnemers van het SO-GVA programma, 
Eveline van Opstal, Jan Hendriks en Noeska Meijers 
Programmakernteam SO-GVA 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
Deze informatie helpt ons bij de (anonieme) verwerking en interpretatie van de resultaten. 

1. Wat is uw functie? 
Vraag instructies: Functie 

 

2. Wat is de naam van uw organisatie? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Amaris Zorggroep 

 De Oude Pastorie 

 HilverZorg 

 Inovum 

 King Arthur Groep 

 LZorg 
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 Nusantara 

 Rosa Spier Huis 

 Vivium 

 Zorgcentrum Buitenhaeghe 

 Zorggroep Almere 

3. Op welke afdeling/type zorg werkt u? 
Vraag instructies: Bijvoorbeeld: PG, GRZ, SOM, eerste lijn 

 
 

VRAGENLIJST 'ANDERS DOKTEREN' 
Met deze informatie willen wij als vooronderzoek op het SO-GVA-programma in kaart brengen of er tijdens de 
coronacrisis op een andere manier gebruik is gemaakt van digitale technologie. 

4. Heeft u als gevolg van de coronacrisis de afgelopen 
periode meer gebruik gemaakt van digitale technologie? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja 

 Nee 

 Anders, namelijk: 

 N.v.t. 

5. Kunt u aangeven in welke mate u ten tijde van de 
coronacrisis gebruik heeft gemaakt van de volgende digitale 
technologieën ten opzichte van de periode vóór corona? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij 

 n.v.t. veel minder minder gelijk meer veel meer 

Bellen via telefoon             

E-mail             

Teams             

Zoom             

Skype             
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Beeldbellen via ander programma             

Smartglass             

VR-bril             

Anders             

6. Indien u bij de vorige vraag 'Anders' hebt aangegeven; 
welke digitale technologie(ën) heeft u gebruikt? 

 

7. Wat was uw ervaring met deze digitale toepassingen?  
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij. Heeft u in de voorgaande vraag een technologie 

gespecificeerd; dan waardeert u uw ervaring daarmee onder 'Anders'. Zo niet, kiest u daar n.v.t. 

 n.v.t. zeer onprettig onprettig neutraal prettig zeer prettig 

Bellen via telefoon             

E-mail             

Teams             

Zoom             

Skype             

Beeldbellen via ander programma             

Smartglass             

VR-bril             

Anders             

8. Licht uw antwoord op de voorgaande vraag indien 
gewenst toe. 
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9. Wat was de aanleiding voor het gebruik van de digitale 
technologie in de afgelopen periode? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij 

 n.v.t. helemaal niet in beperkte mate neutraal in belangrijke mate volledig 

Op veilige afstand van collega's werken             

Op veilige afstand van patiënt werken             

Vanuit huis werken             

Veilig werken             

Anders (specificeer hierna)             

10. Indien u bij de vorige vraag 'anders' hebt gekozen; Wat 
was voor u de aanleiding voor het gebruik van digitale 
technologie de afgelopen periode? 

 

11. Zou u digitale technologie waar u afgelopen periode 
gebruik van hebt gemaakt, blijvend willen inzetten? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja, met dezelfde frequentie als afgelopen periode. 

 Ja, maar minder vaak. 

 Ja, vaker dan afgelopen periode. 

 Nee 

 Anders, namelijk: 

 n.v.t. 

12. Zou u de digitale toepassingen waar u afgelopen 
periode (meer) gebruik van heeft gemaakt, blijvend willen 
inzetten?  
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij. Als u in vraag 6 een aanvullende technologie hebt 

gespecificeerd, waardeert u die onder 'Anders'. Zo niet, dan kiest u daar n.v.t. 

 n.v.t. nee minder vaak even vaak vaker 
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Bellen via telefoon           

E-mail           

Teams           

Zoom           

Skype           

Beeldbellen via ander programma           

Smartglass           

VR-bril           

Anders           

13. Licht uw antwoord op de voorgaande vraag indien 
gewenst toe. 

 

14. Hoe competent (ervaren) acht u uzelf op het gebied van 
werken met digitale technologie op dit moment?  
Vraag instructies: Maak uw keuze van 1 ster (niet ervaren) tot 10 sterren (zeer ervaren)  

           
 / 10 

15. Hoe competent (ervaren) was u op het gebied van 
werken met digitale technologie vóór de coronacrisis? 
Vraag instructies: Maak uw keuze van 1 ster (niet ervaren) tot 10 sterren (zeer ervaren)  

           
 / 10 

16. Verwacht u dat er naar aanleiding van de coronacrisis 
een verandering plaats gaat vinden in het gebruik van 
digitale technologie t.o.v. vóór de coronacrisis? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja, meer gebruik van digitale technologie. 
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 Ja, minder gebruik van digitale technologie. 

 Nee, blijft hetzelfde. 

 n.v.t. 

17. Wat heeft u de afgelopen periode in uw werk gemist 
met betrekking tot het praktisch gebruik van digitale 
technologie? 
Vraag instructies: Bijvoorbeeld: informatie, ondersteuning, communicatie, voorzieningen of specifieke 

digitale technologieën. 

 

18. Wat heeft u de afgelopen periode gemist in uw werk 
gemist ten gevolge van het gebruik van digitale 
technologie? 
Vraag instructies: Bijvoorbeeld: informeel contact, real life contact, op locatie werken, contact met patiënt. 

 

19. Kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u de 
afgelopen periode digitale technologieën bent gaan 
gebruiken als gevolg van de coronacrisis? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij 

 n.v.t. helemaal niet nauwelijks neutraal enigszins volledig digitaal 

Overleg met collega’s binnen de eigen organisatie             

Overleg met collega’s buiten de eigen organisatie             

Multidisciplinair overleg             

Artsenvisite             

Behandeling (bijv. wondzorg)             

Triage             

Opname van patiënt             

Ontslag van patiënt             

Gesprek met patiënt/familie             
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Vakgroepoverleg             

Nascholing (bijv. webinars, congressen)             

Anders (specificeer in vervolgvraag)             

20. Indien u bij de vorige vraag hebt gekozen voor 'Anders', 
geef dan hier aan voor welke werkzaamheden u digitale 
technologie hebt gebruikt. 

 

21. Kunt u voor onderstaande werkzaamheden aangeven in 
hoeverre u deze werkzaamheden in de toekomst met 
behulp van digitale technologie uit wilt voeren ten opzichte 
van hoe u ze tijdens de coronacrisis hebt uitgevoerd? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij voor de verhoudingsgewijze toepassing van digitale 

technologie in de toekomst. 

 helemaal niet minder vergelijkbaar meer volledig 

Overleg met collega’s binnen eigen organisatie           

Overleg met collega’s buiten de eigen organisatie           

Multidisciplinair overleg           

Artsenvisite           

Behandeling (bijv. wondzorg)           

Triage           

Opname van patiënt           

Ontslag van patiënt           

Gesprek met patiënt/familie           

Vakgroepoverleg           

Nascholing (bijv. webinars, congressen)           

Anders           
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22. Wat zijn beperkingen van digitaal werken? 
Vraag instructies: Selecteer één of meer antwoorden 

 Arbeidsintensiever 

 Vergt digitale vaardigheden 

 ICT niet ondersteunend 

 Direct contact met collega niet mogelijk 

 Direct contact met patiënt niet mogelijk 

 Direct contact met contactpersoon niet mogelijk 

 Maakt het werk complexer 

 Kost meer tijd 

 Communicatie verloopt moeilijker 

 Het missen van informele informatie 

 Het missen van non-verbale communicatie 

 Anderes, namelijk: 

23. In hoeverre kunt u uw werkzaamheden sneller uitvoeren 
met gebruik van digitale technologie dan zonder digitale 
technologie? 
Vraag instructies: Met digitale technologie bedoelen we hier de digitale technologie die u de afgelopen 

periode in toenemende mate heeft gebruikt. 

 Met digitale technologie win ik tijd. 

 Met digitale technologie kost het meer tijd. 

 Geen verschil. 

24. Wat zijn voordelen van het werken met digitale 
technologie? 

 

25. Wat zijn nadelen van het werken met digitale 
technologie? 
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26. Is het werken/behandelen op afstand met digitale 
technologie een aanvulling of vervanger voor werken op 
locatie? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Aanvulling 

 Vervanger 

 Anders, namelijk: 

27. Licht uw antwoord op bovenstaande vraag toe 

 

28. Heeft het gebruik van digitale technologie de afgelopen 
periode invloed gehad op de kwaliteit van medische 
behandeling en zorg aan kwetsbare doelgroepen en 
ouderen? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja, positief: kwaliteit is verbeterd 

 Ja, negatief: kwaliteit is verminderd 

 Nee, kwaliteit is gelijk gebleven 

 n.v.t. 

29. Licht uw antwoord op bovenstaande vraag toe 

 

30. Heeft het gebruik van digitale technologie invloed gehad 
op het contact tussen dokter en patiënt? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja, positief: verbeterd contact 

 Ja, negatief: verslechterd contact 

 Nee, geen verschil 

 n.v.t. 
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31. Heeft het gebruik van digitale technologie invloed gehad 
op het contact tussen dokter en familie van de patiënt? 
Vraag instructies: Selecteer één antwoord 

 Ja, positief: verbeterd contact 

 Ja, negatief: verslechterd contact 

 Nee, geen verschil 

 n.v.t. 

32. Heeft de toename in gebruik van digitale technologie 
ten tijde van de Coronacrisis invloed gehad op de 
samenwerking met directe collega’s? 
Vraag instructies: directe collega = zelfde functie en zelfde organisatie 

 Ja, positief; meer samenwerking 

 Ja, negatief; minder samenwerking 

 Nee, geen verschil 

 n.v.t. 

33. Heeft de toename in gebruik van digitale technologie 
ten tijde van de coronacrisis invloed gehad op de 
multidisciplinaire samenwerking?  

 Ja, positief; meer samenwerking 

 Ja, negatief; minder samenwerking 

 Nee, geen verschil 

 n.v.t. 

34. Heeft de toename in gebruik van digitale technologie 
ten tijde van de coronacrisis invloed gehad op de 
samenwerking met externe contacten? 

 Ja, positief; meer samenwerking 

 Ja, negatief; minder samenwerking 

 Nee, geen verschil 

 n.v.t. 
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35. Heeft de toename in gebruik van digitale technologie 
invloed gehad op het contact met de zorgmedewerkers van 
de afdeling van de desbetreffende patiënt?  

 Ja, meer digitaal via ECD 

 Ja, meer digitaal via beeldbellen 

 Ja, meer direct contact (niet digitaal) 

 Nee, zelfde manier als vóór de coronacrisis 

 n.v.t. 

36. Wat zou u verder willen ontwikkelen met betrekking tot 
digitale technologie? 
Vraag instructies: bijvoorbeeld implementatie, gebruik, een specifiek digitaal product, vaardigheden van 

collega’s, etc. 

 

37. Wat zijn uw wensen voor de toekomst ten aanzien van 
digitale technologie? 

 

38. Heeft u wellicht elders andere (goede en/of slechte) 
voorbeelden van het gebruik van digitale technologie gezien 
die u met ons kunt/wilt delen? 

 
 


