
5 praktische tips voor een succesvolle 

implementatie en adoptie van eHealth

Alle tools om jouw organisatie klaar te stomen voor de digitale toekomst.



Bij Caro hebben we veel ervaring met het begeleiden van zorginstellingen om hun 

zorg te digitaliseren door ons platform te gebruiken. Dagelijks zien we hoe lastig het 

soms kan zijn om een innovatie als Caro door te voeren binnen alle lagen van de 

organisatie. Dit is niet gek. Er zijn namelijk tal van factoren die van invloed zijn op het 

proces en waar je vanaf minuut één rekening mee moet houden.

Om jouw organisatie op weg te helpen hebben we onze ervaringen en kennis uiteengezet in dit 

whitepaper. Het bevat een praktische handleiding voor alle zorgprofessionals die aan de slag 

willen gaan met eHealth binnen hun organisatie. Zo vertellen we je waarom dit het moment is om 

eHealth te omarmen, wat de uitdagingen zijn en nog belangrijker, wat de succesfactoren zijn om 

jouw organisatie digitaal en future proof te maken.

eHealth is kansrijk voor arts en patiënt

De druk op de gezondheidszorg, zowel wereldwijd als in Nederland, neemt toe door een toename van de zorgvraag. Dit is een 

gevolg van de vergrijzing en een toename van het aantal comorbiditeiten waarbij één persoon tegelijkertijd twee of meer 

aandoeningen of stoornissen heeft. 

Door dit stijgende aantal zal de belasting en werkdruk verder 

toenemen voor gezondheidswerkers wat weer gevolgen heeft 

voor het aantal burn-outs onder gezondheidswerkers en de 

kwaliteit van de verleende zorg. 

Gelukkig is er een manier om deze trend een halt toe te 

roepen. Door op tijd eHealth oplossingen te omarmen kan je 

ervoor zorgen dat deze ontwikkeling zich niet doorvertaald 

binnen jouw organisatie. En als de innovatie succesvol wordt 

geadopteerd dan kan het de kwaliteit en efficiëntie van de zorg 

te verhogen en een patiëntgerichte aanpak niet alleen 

ondersteunen, maar zelfs verbeteren.

In 2035 wonen er naar verwachting meer dan 4,3 miljoen ouderen in Nederland, dat 

is maar liefst 25% van de gehele Nederlandse bevolking op dat moment. 



Onderschatting ligt 
op de loer

Ondanks de vele voordelen op de langere termijn, brengt 

eHealth ook vele uitdagingen met zich mee op de korte termijn 

die nog te vaak worden onderschat. Als we naar de definitie 

van eHealth kijken dan belicht deze meteen de kern van de 

onderschatting: Het vereist een nieuwe mindset en manier van 

werken. 

Onderschatting van de complexiteit ligt op de loer. Bij Caro 

ervaren we dit dagelijks. Ondanks de voordelen die Caro biedt, 

hebben we geleerd dat er tijd, middelen en draagkracht nodig 

zijn om de hele zorgomgeving mee te krijgen want eHealth 

wordt niet vanzelf omarmd.

In bredere zin kenmerkt de term 

eHealth niet alleen een technische 

ontwikkeling, maar ook een 

state-of-mind, een manier van 

denken, een houding en een inzet 

voor netwerk-, mondiaal denken, om 

de gezondheidszorg lokaal, regionaal 

en wereldwijd te verbeteren door 

gebruik te maken van informatie- en 

communicatietechnologie". 

(Eysenback, 2001)



...

De weg naar succesvol innoveren 
Deze vijf praktische tips geven je richting om succesvol verandering teweeg te brengen binnen jouw organisatie.

Een nieuwe digitale zorgoplossing omvat vaak een nieuwe 

technologie en platform, en verschillende eindgebruikers. 

Dit vergroot de complexiteit. Laten we beginnen bij het 

begin. 

Breng eerst de organisatorische capaciteit en bereidheid 

in kaart van alle stakeholders. Het implementeren van 

een innovatie is tenslotte teamwork en effort. Dus, stel 

jezelf vragen als: Wie heeft er genoeg draagkracht binnen 

de organisatie om het project te leiden? Wat is er nodig 

van wie? Hoeveel tijd moet ieder team investeren in de 

implementatiefase en daarna? Is er genoeg mankracht 

binnen de teams om het project van de grond te krijgen?

1. Projectmatig te werk gaan

De antwoorden op deze vragen geven je inzicht in de 

ondersteuning en teamcoördinatie die de organisatie 

nodig heeft om de implementatie van de innovatie soepel 

te laten verlopen. Het is essentieel om een projectteam 

samen te stellen dat bestaat uit diverse professionals van 

de betrokken afdelingen zodat er een balans bestaat in 

de verschillende rollen die mensen in het team hebben.

Een goed samengesteld team is het halve werk voor een 

goedlopend project. Uiteraard hoort hier ook een 

duidelijk projectplan bij waarin het doel, de taken, 

verantwoordelijkheden, tijdlijn in worden vastgelegd 

zodat je alle neuzen dezelfde kant op krijgt en streeft 

naar een einddoel.

2. Maak van iedere zorgprofessional een ambassadeur

Al gedurende de implementatiefase, moet er zijdelings een traject lopen om de innovatie te introduceren bij de rest van het 

zorgpersoneel dat eerder nog niet bij het project betrokken was. Een goede introductie is de sleutel om bereidheid binnen de 

organisatie te krijgen. 

Met name in de grotere organisaties heeft het zorgpersoneel een sterke behoefte aan vooraf geschreven instructies en 

procedures. Begin op tijd met de voorbereiding van trainingsmateriaal en het inplannen van workshops. Zorg dat uit het 

materiaal de toegevoegde waarde van de oplossing duidelijk wordt en investeer tijd in het trainen van het zorgpersoneel, en 

het beantwoorden van vragen. Met name de oudere zorgprofessionals kunnen het werken met digitale innovaties spannend 

vinden. En een innovatie heeft tijd nodig om te landen bij diegene die ervan moeten weten en ermee moeten gaan werken.

Naast het verzorgen van workshops, hebben wij bij Caro ervaren wat de kracht is van het benoemen van innovatie 

ambassadeurs binnen ieder team. Dit zijn enthousiaste zorgprofessionals die geloven in de innovatie en bereid zijn om 

anderen te helpen als zij vragen hebben. Deze enthousiastelingen zijn de oren en ogen op de werkvloer en hebben onmisbare 

kennis in huis om de innovatie te verbeteren. Ga daarom eens per kwartaal of halfjaar samen zitten met deze club van 

ambassadeurs om te evalueren wat er nodig is om de innovatie nog beter te maken.



Marketing of communicatie  speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de 

adoptie van een innovatie en het ontzorgen van zorgprofessionals bij het 

promoten. Zorgprofessionals kunnen zich hierdoor richten op hun 

belangrijkste verantwoordelijkheid: het leveren van goede zorg.

Breng vooraf de user journey in kaart om te bepalen welke kanalen je 

boodschap kunnen ondersteunen. Dit zijn, alle momenten waarop de 

gebruiker interactie heeft met jouw organisatie. Zorg dat je op het juiste 

moment met het juiste kanaal de aandacht van je doelgroep pakt zodat je op 

de juiste momenten je boodschap communiceert. Creëer materiaal dat 

inspireert en schrijf een boodschap die een duidelijke behoefte van je 

doelgroep vervult. En ondersteun voor de afwisseling de boodschap met 

beeldmateriaal zodat je blijft verrassen maar wel duidelijke instructies geeft. 

Zet bijvoorbeeld eens een video in waar je normaal gesproken zou gaan voor 

een foto met een tekst. Tot slot, als je wilt dat mensen je boodschap 

onthouden moet je hem herhalen. Dat is de kracht van herhaling. Gemiddeld 

wordt een boodschap na drie keer vertonen onthouden.

Bij Caro vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten kunnen 

profiteren van onze app. Daarom hebben wij een marketing toolkit gemaakt 

die de zorginstelling helpt om de app onder de aandacht te brengen. Naast de 

digitale communicatie via e-mail, website en sms, ontwerpen we ook een flyer 

in de huisstijl van de zorginstelling met uitleg hoe Caro te downloaden. Dit 

blijkt een effectieve manier te zijn om patiënten al tijdens het eerste 

ziekenhuisbezoek bekend te maken met Caro.

3. De kracht van je boodschap

Gebruiksvriendelijkheid betekent dat een beoogde eindgebruiker 

van een digitaal product, het effectief, efficiënt en naar 

tevredenheid kan gebruiken. Een digitale oplossing die goed 

functioneert en gebruiksvriendelijk is, verhoogt het gebruik en de 

adoptie. Laat beveiliging niet ten koste gaan van 

gebruiksvriendelijkheid als je voor een product kiest. Let hierbij op 

de volgende aspecten: Authenticatie (Hoe kan de patiënt 

inloggen?), Wachtwoord (Zijn de wachtwoordeisen makkelijk?), 

Vertrouwd apparaat (wie krijgt er een melding bij inloggen op een 

ander apparaat?), Transparantie (Wie heeft er toegang tot mijn 

informatie?).

4. Gebruiksgemak op de eerste plaats

Een innovatie heeft tijd 
nodig om te landen bij 
diegene die ervan moeten 
weten en ermee moeten 
gaan werken.



Er zit een groot verschil in de mate waarin verschillende 

leeftijdsgroepen goed overweg kunnen met techniek. Het 

is een open deur dat de oudere leeftijdsgroepen meer 

moeite hebben met het gebruik van digitale oplossingen. 

Het komt nog  vaak voor dat de patiënt geen gebruikt 

maakt van je product, omdat ze daar simpelweg niet toe in 

staat zijn. Familie en vrienden kunnen dan een uitkomst 

bieden. Denk er dus over na of het een optie is om hun 

onderdeel te laten zijn van de patient journey. 

Testen, testen, testen. Wil je vooraf weten hoe patiënten 

reageren op de zorgtechnologie en of patiënten er 

plezier aan beleven? Test dan met een groep 

eindgebruikers de technologie.

Als je een oplossing kiest waarbij de 

gebruiksvriendelijkheid hoog scoort dan kan dit de 

algehele patiënttevredenheid van gebruikers verhogen 

alsmede de adoptiegraad op de lange termijn verbeteren. 

5. Evalueren en bijstellen

Vaak denkt men dat het project na de implementatiefase vanzelf een kickstart maakt. Maar vergis je niet, het einde van de 

implementatiefase is het begin van de adoptiefase. Deze fase is gericht op het vergroten van het bereik en de waarde die jouw 

digitale zorgoplossing moet opleveren. 

Hou de organisatie scherp door continu de volgende vragen te beantwoorden: Krijgen we de waarde uit de oplossing die we 

verwachten te krijgen? Zijn de eindgebruikers tevreden? Waar kunnen we de digitale zorgoplossing verbeteren? Hoe kunnen 

we het bereik vergroten? Wat is ons doel en welke stappen moeten we nog ondernemen om deze te bereiken?

Zoals eerder genoemd, hebben eHealth oplossingen verschillende voordelen. Ze kunnen de efficiëntie verhogen en de kosten 

verlagen, maar ook de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Vaak gaan ze hand in hand met elkaar. Een praktijkvoorbeeld: 

eHealth interventies 
moeten niet alleen de 
efficiëntie verhogen en de 
kosten verlagen, maar ook 
de kwaliteit van 
zorgverlening verhogen.

Uit recent onderzoek (mei 2021) blijkt dat de Caro app voor 

61% van de patiënten bij MKVelsen vragen heeft beantwoord 

waarvoor ze anders contact op hadden genomen met de 

zorginstelling. Dit betekent dat er minder inkomende 

telefoontjes en e-mails zijn. Minder administratief werk 

verlaagt de kosten want er is minder personeel nodig is om 

deze vragen te beantwoorden. Ook verlaagt het de ad-hoc 

werkdruk waardoor het zorgpersoneel efficiënter kan werken. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 82% van de patiënten bij 

MKVelsen de voorkeur geeft aan de app als informatiebron en 

de app scoort een 8,5 van 10 punten. Dat Caro bijdraagt aan 

de kwaliteit van de geleverde zorg blijkt uit het voorbeeld 

waar een patiënt Caro benoemt in zijn beoordeling op 

Zorgkaart Nederland. 



“Met hulp van Caro voel je je goed 
begeleid en krijg je de juiste tips. Een 
moment van bezorgdheid is niet aanwezig 
geweest, de kliniek heeft de juiste 
informatie gegeven en is steeds via Caro 
in contact met je.”

De doeltreffendheid en doelmatigheid van eHealth oplossingen mogen niet enkel worden verondersteld. Zorg dat je 

“evidence-based” te werk gaat zodat je met evaluaties kunt aantonen dat de doelen worden bereikt. Zo werken we bij Caro 

nauw samen met onze klanten om te bewijzen dat Caro de waarde oplevert die we vooraf hebben gedefinieerd door eens in 

het kwartaal samen te evalueren of de doelstellingen zijn behaald. 
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Een praktische handleiding is niet compleet zonder 

checklist. Hieronder vind je een korte samenvatting van 

de belangrijkste stappen om jouw organisatie klaar te 

stomen voor een digitale toekomst.

Project plan

● Breng de organisatorische capaciteit en bereidheid in 

kaart van alle stakeholders

● Stel een projectteam samen met 1 professional per 

betrokken afdeling

● Maak een projectplan met de doelstelling, het team, 

de taken, verantwoordelijkheden, tijdlijn

Draagkracht binnen jouw organisatie

● Stel trainingsmateriaal samen

● Breng de betrokken teams op de hoogte

● Nodig collega’s uit voor workshop/trainingen

● Benoem ambassadeurs

● Plan kwartaal evaluaties in met de ambassadeurs

Communicatie

● Breng de user journey in kaart

● Bepaal welke kanalen je gebruikt

● Schrijf een duidelijke boodschap

● Creëer materiaal voor alle kanalen

Gebruiksgemak

● Stel criteria op voor het gebruiksgemak

● Test de oplossing met de eindgebruikers

● Verzamel feedback van jong en oud

 Adoptiefase

● Meet de verwachte waarde & het bereik

● Verzamel feedback van gebruikers & ambassadeurs

● Organiseer evaluatiemomenten met het 

projectteam

● Evalueer en bepaal de vervolgstappen

Samenvatting



De druk op de zorg is groot. Tegelijkertijd wordt er onvoldoende gebruik 

gemaakt van nieuwe technieken en ontwikkelingen. Caro is ontwikkeld vanuit 

het oogpunt van de patiënt en verbindt zorg aan digitale ontwikkeling. Zo 

brengen we patiënt en zorgverlener dichter bij elkaar. Ze werken efficiënter 

samen en zijn beter geïnformeerd, wat het herstel bevordert. 

Caro.health

Heb je vragen naar aanleiding van dit whitepaper of wil je eens van 

gedachten wisselen? Ik ga graag met je in gesprek! 

Guusje van der Heijden | COO bij Caro Health

guusje@caro.health

+316 - 303 87 515

https://www.caro.health/nl/product

