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Ambitie 2022: alle ziekenhuizen 
bieden minstens één vorm van 
telemonitoring aan.
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Ambitie eind 2022: 
30% minder fysieke poli

Digitale zorg
Onder digitale zorg wordt gerekend: bellen, beeldbellen, schriftelijk consult, 
telemonitoring en teledermatologie, geregistreerd als een verrichting. 
NB: Per december 2022 is de gegevensset (selectie relevante verrichtingen) 
verder verbeterd en geactualiseerd.

De inzet van digitale middelen en communicatiemiddelen maakt zorg dichtbij de patiënt 

mogelijk. Daardoor hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Zo ontstaat 

hybride zorg - op afstand als het kan, fysiek indien nodig. De juiste mix, passend bij de zorg-

vraag en behoefte van de patient.

 

Bron data
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), 2019, 
2020, 2021 en 2022, medische verrichtingenregistratie 
excl. umc’s. Getoonde aantallen en percentages zijn 
afgerond. Actualisatiedatum: 21 december 2022

71%

In Q2 2022 vindt 25,4% van poliklinische 
consulten op afstand plaats.

In 2019 maakte 51% van de ziekenhuizen gebruik 
van beeldbellen, in Q2 2022 was dat 99%.

Q2 2022

99%

Telemonitoring en leeftijd

Patiënten die telemonitoring in Q2 2022 
hebben gebruikt, waren gemiddeld 64 
jaar oud. 41% was tussen 51 en 70 jaar en 
41,5% was ouder dan 70 jaar. Circa 12% 
was tussen 31 en 50 jaar. 

Jongere patiënten 
ontvingen minder vaak 
telemonitoring: ca 5% 
van de patiënten was 
tussen 18 en 30 jaar 
en een kleinere groep 
(ca 1% ) was jonger 
dan 18 jaar.

Beeldbellen

Ambitie 2022: alle 
ziekenhuizen bieden 
beeldbellen aan.  
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Zorg op afstand

Om de zorg op afstand, dichtbij de 
patiënt te leveren, worden onder andere 
bellen, beeldbellen, telemonitoring, tele-
dermatologie en schriftelijke consulten 
ingezet. Bellen is de grootste categorie 
hierin.

Niet alle digitale zorgvormen kunnen op 
dit moment als verrichting geregistreerd 
worden. Denk aan zorgvormen die 
verpleegkundigen of paramedici inzetten. 
Of digitale meekijkconsulten tussen huis-
arts en medisch specialist. Zorgvormen 
die niet als verrichting geregistreerd 
worden, kunnen niet getoond worden 
in deze factsheet.
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