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Conform de toezegging uit mijn brief van 11 december 20201, bied ik uw 
Kamer hierbij de indicatoren en concept-doelstellingen aan voor de 
e-healthmonitor zoals opgesteld door het RIVM2. Tevens maak ik van de 
gelegenheid gebruik om uw Kamer te informeren over de Slimme Zorg 
Estafette die in de maand februari heeft plaatsgevonden. 

E-healthmonitor 

Het RIVM komt tot de in de bijlage geformuleerde indicatoren en 
doelstellingen na consultatie van diverse veldpartijen. Van belang is 
vooral om in beeld te brengen hoe en wat e-health en digitaal onder-
steunde zorg (kunnen) bijdragen aan de bredere zorgtransformatie die 
nodig is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te 
houden. Dus e-health als middel, niet als doel op zich. 

Om betekenisvolle veranderingen in de transitie naar een meer digitaal 
zorgproces te kunnen meten onderscheidt het RIVM doelstellingen op 
zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Op strategisch niveau 
onderscheidt het RIVM twee doelstellingen: 
1. Verbetering in de organiseerbaarheid van de zorg door de inzet van 

digitale zorg; 
2. Verbetering in kwaliteit van de zorg en het effect op kwaliteit van 

leven door de inzet van digitale zorg. 

Het RIVM geeft aan dat zij de doelstellingen niet verder kunnen kwantifi-
ceren, omdat hier in beleidsdocumenten geen aanknopingspunten voor 
zijn. Ook geven zij aan dat het bereiken van deze doelen van meerdere 
factoren afhankelijk is (zoals het realiseren van de tactische en operati-
onele doelen), waardoor het lastig is om vast te stellen wanneer een doel 
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behaald is. Tegelijkertijd vraagt de Algemene Rekenkamer in het Verant-
woordingsonderzoek 20193 wel om deze kwantificering. 

VWS onderzoekt nu of er nog tot nadere kwantificering kan worden 
overgegaan. Een nieuw regeerakkoord biedt daar mogelijk nadere 
aandachtspunten voor. Indien dat het geval is, zal uw kamer daarover 
geïnformeerd worden. 

Slimme Zorg Estafette 

Van 1 tot en met 26 februari j.l. vond de Slimme Zorg Estafette plaats. Dit 
is het vervolg op de jaarlijkse e-healthweek. De Slimme Zorg Estafette is 
een initiatief van het Ministerie van VWS, gezamenlijk georganiseerd 
vanuit De Juiste Zorg op de Juiste Plek, Anders Werken in de Zorg en 
Zorg van Nu. 

Het doel van de Estafette is om implementatie en opschaling van slimme 
zorgoplossingen en innovatie te bevorderen. De bijeenkomsten zorgden 
voor verbindingen tussen relevante partijen die gezamenlijk nadachten 
over het oplossen van knelpunten en het zetten van de juiste vervolg-
stappen. De innovaties moesten wel bijdragen de juiste zorg op de juiste 
plek (voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg) en ook het werken 
in de zorg leuker en aantrekkelijker maken. 

Elke week stond slimme zorg en innovatie centraal in één regio, waarna 
het stokje werd doorgegeven aan de volgende regio (in totaal vier regio’s). 
De week startte met een regionale, digitale bijeenkomst, waarbij uitda-
gingen, knelpunten en oplossingen uit de regio met elkaar werden 
besproken in tien deelsessies. Daarnaast zijn tijdens deze maand 210 
digitale activiteiten georganiseerd door organisaties vanuit het hele land 
en alle domeinen van zorg, onderwijs en ondersteuning. De activiteiten 
liepen uiteen van een demonstratie van virtual reality in de jeugdzorg tot 
een webinar over Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). De 
Slimme Zorg Estafette is afgesloten met een digitale landelijke bijeen-
komst, waarbij vier slimme zorg-initiatieven vertelden over de stappen die 
zij hebben gezet de afgelopen periode en hoe zij verder geholpen kunnen 
worden bij de opschaling en implementatie van hun initiatief. Eén initiatief 
ontstond vanuit «Anders werken in de Zorg», waarbij organisaties in de 
ouderenzorg (boven)regionaal samenwerken om bewezen slimme zorg te 
implementeren en op grote schaal in te zetten. Zij gingen met de deel-
nemers in gesprek over hoe meer initiatieven binnen de ouderenzorg met 
elkaar verbonden kunnen worden, zodat er eind 2021 een landelijke 
beweging «Anders werken in de Zorg» staat. 

Met de Slimme Zorgestafette zijn veel nieuwe verbindingen gelegd en is 
inspiratie voor vervolgstappen opgedaan. Ik wijs uw Kamer hiervoor op 
de impressie met resultaten. Uit de evaluatie onder de deelnemers blijkt 
dat het nieuwe concept positief ontvangen is; 86 procent doet mee aan 
een volgende editie. Daarnaast zijn de regionale bijeenkomsten beoor-
deeld met gemiddeld een 7.5. In februari 2022 vindt een nieuwe editie van 
de Slimme Zorg Estafette plaats. 

De Minister voor Medische Zorg, 
T. van Ark
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