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Datum 11 december 2020 
Betreft Aanbieding factsheet en plan van aanpak e-healthmonitor 

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik uw Kamer een tweetal documenten van het RIVM aan: een plan van 
aanpak voor de opzet van de nieuwe e-healthmonitor en een factsheet met stand 
van zaken rond e-health.  De factsheet is opgesteld op basis van bestaande 
databronnen, zoals Vektis en CBS-data. De factsheet bevat data over 2020 en 
over 2019, en laat derhalve ten opzichte van de e-healthmonitor 2019  nog geen 
grote verschuivingen zien.  
 
Zoals onder meer blijkt uit het in de factsheet aangehaalde onderzoek van het 
NIVEL uit 2020 onder huisartsen, heeft de coronacrisis gezorgd voor veel extra 
inzet op het gebied van digitale zorg. Uit de monitor van volgend jaar moet blijken 
of deze ontwikkeling doorzet. In mijn brief van 30 november jl.1 heb ik uw Kamer 
geïnformeerd over de initiatieven die ik in de komende periode onderneem en 
ondersteun om te zorgen dat digitale zorg een vast onderdeel wordt en blijft van 
de zorg. 
 
In haar plan van aanpak geeft het RIVM aan in een consortium te werken aan de 
invulling en opzet van de nieuwe e-healthmonitor.  
Naast de partijen in het consortium wordt nauw afgestemd met diverse 
veldpartijen die expertise hebben op het gebied van digitale zorg. Daarbij denken 
we aan brancheorganisaties over de volle breedte van de zorg, zoals NFU, ACTIZ, 
Ineen etc. Ook de stem van de patiënt zal hier nadrukkelijk in worden betrokken, 
onder meer via de Patiëntenfederatie. 
 
Prominent onderdeel van deze monitor is het advies omtrent nieuwe 
doelstellingen. Deze doelstellingen moeten wat mij betreft enerzijds recht doen 
aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op het terrein van e-health2 
en anderzijds aan de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS) in haar rapport Zorg op afstand dichterbij? 3  

 
1 Kamerstuk, 27529 nr. 227 
2 Kamerstuk  35470-XVI nr. 2 

3 Kamerstuk 27529 nr. 218 
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Het RIVM verwacht het advies over deze doelstellingen in het eerste kwartaal van 
2021 te kunnen opleveren. 
 
Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
 
de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
T. van Ark 


