
In Q2 2021 maakt 61% van ziekenhuizen 
gebruik van telemonitoring 

61%

In 2020: 67%
In 2019: 58%

NVZ Factsheet 
digitale zorg
 Oktober 2021

Telemonitoring

Ambitie eind 2021: 
25% minder fysieke poli met digitale zorg

Digitale zorg
Onder digitale zorg wordt gerekend: bellen, beeldbellen, schriftelijk consult, telemonitoring en 
teledermatologie, geregistreerd als een verrichting. NB: Door corona was in 2020 bij eerste 
consulten een digitaal consult ter vervanging van fysiek consult toegestaan. Vanaf 2021 worden 
deze consulten ook als zodanig geregistreerd. Digitale zorgvormen die niet vastgelegd worden 
als een verrichting, worden niet meegenomen in deze factsheet.

Digitalisering brengt zorg dichtbij de patiënt, zodat mensen minder vaak naar het 

ziekenhuis hoeven te komen. Van fysieke poli naar digitale zorg. Zo dragen we bij 

aan de juiste zorg op de juiste plek. Deze factsheet brengt die beweging in beeld.

 

Beeldbellen

In Q2 2021 maakt 99% 
van ziekenhuizen 
gebruik van beeldbellen 

99%

In 2019 maakte 51% van de ziekenhuizen gebruik 
van beeldbellen, in 2020 was dat 99%.

Telemonitoring cardiologie 
breed ingezet

Digitale zorgconsulten

Sinds 2020 worden het beeldbellen, 
telemonitoring, teledermatologie, 
schriftelijke consulten en bellen 
steeds meer ingezet om zorg thuis, 
dichtbij de patiënt, te verlenen. 

Niet alle digitale zorgvormen kunnen 
als een verrichting geregistreerd 
worden, bijvoorbeeld omdat deze 
door verpleegkundigen of paramedici 
uitgevoerd worden of omdat er geen 
registratiemogelijkheden voor zijn. 
De exacte omvang van deze consulten 
kan daarom niet getoond worden in 
deze factsheet.

Digitale zorg in het tweede 
kwartaal van 2021

72% ziekenhuizen hebben meer 
dan 25% digitale zorg ingezet.
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In Q2 2021 is 28,8% van 
poliklinische consulten digitaal.

Bron data
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 
(LBZ), 2019, 2020, Q1 en Q2 2021 Medische 
verrichtingenregistratie excl. umc’s Getoonde 
aantallen en percentages zijn afgerond. 
Actualisatie datum 14 oktober 2021
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Patiënten die via een beeldbelconsult 
in Q2 2021 zorg hebben ontvangen, 
waren gemiddeld 45 jaar.  
11% was ouder dan 70 jaar en hetzelfde 
percentage geldt voor de jongeren 
tot 18 jaar. 14% van de patiënten was 
tussen 18 en 30 jaar, 31% tussen 31 en 
50 en 34% tussen 51 en 70 jaar. 

78% van ziekenhuizen die 
telemonitoring aanbieden 
in Q2 2021, gebruikt 
telemonitoring voor 
cardiologische patiënten. 

82% van telemonitoringverrichtingen 
in Q2 2021 vindt plaats binnen het 
specialisme cardiologie. 

Naast cardiologie wordt telemonitoring 
o.a. gebruikt binnen de specialismen 
longziekten, interne geneeskunde, 
maag-darm-leverziekten, kindergenees-
kunde, verloskunde en gynaecologie en 
diabeteszorg. 

Beeldbellen 
voor iedereen


