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E-health kan van grote betekenis zijn in de zorg. 

Routinematige handelingen of handelingen waarvoor niet 

per se gekwalificeerd personeel nodig is, kunnen ook door 

andere zorgverleners of patiënten zelf worden uitgevoerd. 

Martine Rooth begon als fysiotherapeut maar besloot al snel 

dat ze meer kon betekenen door haar vaste aanstelling te 

beëindigen en met digitale zorginnovaties verder te gaan. 

Martine Rooth was vorig jaar een van de finalisten voor 

FysioInBeeld. 
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Ze werkte ruim een jaar als eerstelijnsfysiotherapeute 

toen ze daarnaast een onlinefysiotherapie-initiatief begon. 

“Drie maanden later nam ik ontslag en ben ik mijn eigen 

bedrijf in digitale zorgtoepassingen gestart: eHealth88.” 

Bij e-health gaat het om digitale toepassingen in de zorg, 

zoals apps die patiënten monitoren, diagnosticeren en die 

andere diensten leveren.

Inmiddels is Rooth niet meer actief als fysiotherapeute. 

Sinds drie jaar richt ze zich geheel op haar eigen bedrijf, 

waarvoor ze sinds de oprichting al vijf personeelsleden 

aannam. “Ik heb wel veel contact met fysiotherapeuten, 

kom vaak in praktijken en geef les aan masterstudenten 

fysiotherapie. De kennis die ik opdeed tijdens mijn oplei-

ding en mijn kortstondige carrière als fysiotherapeute, kan 

ik vaak gebruiken. Ik begrijp wat een team van medisch 

specialisten wil en kan dit vertalen naar een haalbare 

e-health-oplossing. In gesprekken hoor ik vaak de (para-)

medische problemen en die kan ik op kantoor naar mijn 

collega’s weer vertalen naar techniek. Het gaat ook 

over het gebruik van je gezonde verstand en praktische 

toepassingen. Dat leer je als fysiotherapeut heel goed. En 

dat komt in de onlinewereld goed tot zijn recht, want daar 

verandert veel en dat gebeurt snel. Vanuit mijn achter-

grond voel ik me snel thuis in andere gebieden in de zorg 

zoals verloskunde of orthopedie.”

Verschuiving In haar nieuwe ‘praktijk’ zijn fysiothera-

peuten de belangrijkste afnemers. “Maar we werken in-

middels wel veel breder in de zorg. Waar we eerst veel 

fysiotherapiepraktijken hielpen met onze dienstverlening 

op het gebied van websites, onlinemarketing en e-health-

tools, werken we nu veel breder in de eerste lijn, zoals 

voor gezondheidscentra, zelfstandige behandelcentra en 

grotere organisaties zoals het Erasmus MC. We bouwen 

websites met bijvoorbeeld integratie van het patiënten-

portaal, een onlineagenda of een app voor cliënten met 

daarin oefeningen en voorlichting. We proberen de zorg 

voor de cliënt begrijpelijker te maken en zelfredzaamheid 

te stimuleren. Zo hebben we laatst een project gedaan 

voor langdurige kindzorg. Hier was een beleidsplan voor 

geschreven maar het systeem was niet logisch uit te leg-

gen aan zowel de zorgverleners als de ouders van het 

langdurig zieke kind. Wij hebben dit visueel inzichtelijk 

gemaakt, waardoor het voor alle betrokken partijen wél 

helder werd. Daarnaast ontwikkelen wij nu een website 

en een app om patiëntenvoorlichting na een bezoek aan 

de Spoedeisende Hulp te bieden. Deze website en app 

worden volgend jaar landelijk uitgerold onder alle SEH’s 

in Nederland.”

Groei Rooth ziet zeker kansen voor haar bedrijf in het 

veranderende zorglandschap. “Veel zorgverleners merken 

dat de zorg verandert. Cliënten vragen vaker naar online-

oplossingen. Zo was ik afgelopen week in een ziekenhuis 

waar ik hoorde dat er op verschillende afdelingen steeds 

Cliënt krijgt meer inzicht in eigen gedrag

E-health verandert  
de zorg
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meer cliënten kwamen met wearables of thuismetingen. 

De ziekenhuismedewerkers vroegen zich af hoe ze hier-

mee moeten omgaan en of ze hierin kunnen participeren. 

Een ziekenhuis kan zijn portaal niet koppelen aan al die 

verschillende devices. Daarom werken wij bijvoorbeeld nu 

samen met e-Vitality, een platform waarin die koppelingen 

en gezondheidsdata samenkomen.”

E-health heeft zowel zorgverleners als patiënten veel te 

bieden, vindt Rooth: “Patiënten en cliënten kunnen met 

e-health meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag. Denk 

aan de informatie over voeding en beweging die uit 

e-healthtoepassingen naar voren komt. Dat kan leiden tot 

gezonder gedrag, doordat mensen zich er meer bewust 

van worden. Zorgverleners kunnen met e-health patiënten 

beter voorlichten, ze erop wijzen wat ze zelf kunnen doen. 

E-health kan een rol spelen bij het bevorderen van thera-

pietrouw.”

Nadelen van e-health Bij de nadelen maakt Rooth 

ook onderscheid tussen e-health voor professioneel 

gebruik en consumenten-e-health. “Met professionele  

e-health bedoel ik bijvoorbeeld onlinecommunicatie tus-

sen zorgverleners onderling, patiëntenportalen, beeldbel-

len, onlinerevalidatie of oefentherapie. Met consumenten-

e-health doel ik op trackers zoals Runkeeper of wearables 

zoals de Fitbit en thuismetingen. Alle vormen van e-health 

hebben zowel voor- als nadelen. Belangrijk is in ieder ge-

val dat naast de voor- en nadelen die ook in het artikel 

van Alpay e.a.* worden genoemd, de zorgverlener meer 

met zijn tijd moet meegaan. Om kansen voor e-health te 

creëren, moet een zorgverlener bepaalde werkprocessen 

durven om te gooien. Een praktisch voorbeeld vind ik de 

zorgverleners die nu zelf hun agenda beheren. Die vin-

den het eng om hun agenda open te stellen voor cliënten. 

Met name zorgverleners die een volle agenda hebben, 

zien hier nadelen van. Maar als hun agenda toch vol zit, 

waarom zouden ze dan nog zelf afspraken inplannen? De 

cliënt kan dit prima zelf en heeft hier ook behoefte aan. 

Daarnaast spreek je de cliënt direct aan op zelfmanage-

ment en verantwoordelijkheid. Dat komt vaak ten goede 

aan het behandelproces.”

Oerwoud van apps Ook in een uitzending van 

Nieuwsuur in juni was kritiek op e-health te horen. Het 

zou zelfs kwakzalverij zijn. Rooth: “Deze kritiek ging met >>

‘ Ik vind het opmerkelijk dat telkens 
wordt belicht wat de barrières van 
e-health voor de fysiotherapeut 
zijn, terwijl het voordeel voor de 
patiënt niet wordt meegenomen  
of afgewogen’
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name over het oerwoud van apps die claimen bepaalde 

waardes te meten, en niet evidence based zijn. Ik ben het 

eens met Lucien van Engelen die in de uitzending zegt 

dat artsen en (para)medisch specialisten zelf hun cliënten 

zouden moeten onderwijzen en voorschrijven welke apps 

bijvoorbeeld wel evidence based zijn. Bij geavanceerde-

re apps is dit vaak nog niet het geval, maar bij simpeler 

toepassingen zoals het thuis meten van de bloeddruk of 

bloedsuikerspiegel wel. Vaak zijn ze CE-gecertificeerd. 

Met dergelijke toepassingen krijgt zowel de zorgverlener 

als de cliënt meer inzicht, wat een groot voordeel kan zijn. 

Aan het begin van die uitzending is Loek Winter aan het 

woord die claimt dat, in tegenstelling tot de bewering van 

minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn, de zie-

kenhuizen juist voller en groter worden door alle zelfmetin-

gen. Misschien is dit zo doordat mensen eerder ongerust 

worden. Anderzijds gaan mensen ook bewuster om met 

hun gezondheid als zij meer inzicht hebben in beweging 

en voeding en de invloed daarvan op hun gezondheid. 

Het kan juist stimulerend en preventief werken om gezon-

der te eten en meer te bewegen als je weet dat jouw ge-

drag op die gebieden ondermaats is en welk positief effect 

gedragsverandering kan hebben.”

Toekomst Al is e-health-zorg in opkomst, toch hecht 

Rooth groot belang aan de persoonlijke relatie tussen een 

zorgverlener en een cliënt: “Dat blijft een essentieel onder-

deel van (toekomstbestendige) zorg. De relatie tussen een 

zorgverlener en een cliënt verandert en de zorgverlener 

krijgt steeds meer een helicopterview op de gezondheid 

van de cliënt. Cliënten kunnen immers wel meer gaan me-

ten, maar weten vaak niet hoe zij deze data precies moe-

ten interpreteren. Behalve de drie typen cliënten die wij al 

kennen – de onwetende, de educated en de zelfmetende 

patiënt – ontstaan nog twee andere types: de zelfdiagnos-

ticerende en de zelfbehandelende cliënt. Dit zal echter een 

kleine groep zijn. Voor een groter deel van de bevolking 

zullen veel routinebehandelingen en routinegesprekken 

die nu bij de huisarts of in een polikliniek plaatsvinden, ver-

der gedigitaliseerd worden. Dit is goed, want veel ouderen 

ervaren moeite om de deur uit te moeten voor dit soort 

kleine standaardonderzoeken of voor een kort contact 

met een zorgverlener. Daarnaast zien we dus juist dat het 

persoonlijk contact op waarde wordt geschat en dat veel 

mensen baat hebben bij gecentraliseerde zorg, multidis-

ciplinaire teams waar op één plek wordt samengewerkt: 

dicht bij de cliënt.”

Martine Rooth is e-health-ondernemer met 

een achtergrond in de fysiotherapie. Ze richtte 

eHealth88 op, een bedrijf in digitale zorgtoepas-

singen. Hiermee beoogt ze praktijkhouders en 

andere zorgverleners te helpen bij hun online- 

profilering en e-health-vraagstukken.

Reactie

Rooth: “Ik vind het artikel van Alpay e.a.* helder en herken veel van de barrières en conclusies. Het onderzoek 

zelf is wel wat beknopt omdat er slechts zestien fysiotherapeuten zijn geïnterviewd, waarvan de helft ook nog 

eens uit dezelfde praktijk komt. Voor mijn werk spreek ik wekelijks met praktijkhouders en daar hoor ik wel over-

eenkomende signalen. Ik vind het opmerkelijk dat telkens wordt belicht wat de barrières voor de fysiotherapeut 

zijn – tijd en kosten – terwijl het voordeel voor de patiënt niet wordt meegenomen of afgewogen. Iedere fysio-

therapeut begrijpt de meerwaarde van bijvoorbeeld het digitaal meegeven van oefeningen in videovorm. Het 

is aangetoond dat patiënten gemotiveerder zijn bij het zien van een video dan als ze een statische afbeelding 

of tekening bekijken. Daarnaast weten we dat de therapietrouw over het algemeen laag is en begrijpen we dat 

iemand baat kan hebben bij het ontvangen van reminders om oefeningen te doen. We weten ook dat patiënten 

veel informatie vergeten tijdens een consult in de praktijk. Van een digitale geheugensteun kan de patiënt profijt 

hebben. 

Als zorgverlener hoor je de patiënt centraal te stellen, dus wanneer je de competenties niet bezit om dat te doen, 

dan zou je hiervoor moeten worden opgeleid of hierin moeten worden bijgeschoold (zoals dat nu al gaat in het 

vak, maar nog niet rondom e-health). Ik begrijp de barrières wel, maar het belang van de patiënt staat in mijn 

ogen voorop, ook als dit betekent dat je je eigen werkwijze moet wijzigen.”

‘ De zorgverlener krijgt steeds 
meer een helicopterview op de 
gezondheid van cliënt’

* Laurence Alpay 

e.a.: ‘Fysiothera-

peut nog huiverig 

voor e-health’. 
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