
Aandachtspunten ICT in een aanvraag 

1. Denk aan open standaarden. Werkt de leverancier met standaarden en is het voor andere ICT 

leveranciers mogelijk om diensten (applicaties) te koppelen aan het ICT systeem? Kunnen 

andere databanken gekoppeld worden aan het ICT systeem? Denk bijvoorbeeld aan 

verschillende registratiesystemen binnen één of verschillende zorgorganisaties en de 

mogelijkheid om gegevens uit te wisselen (interoperabiliteit).  

 

2. Ontwikkeling van ICT applicaties die gefinancierd zijn met publieke middelen moeten 

beschikbaar en toegankelijk zijn voor hergebruik door derden. Hoe wordt dit gerealiseerd? 

 

3. Participatie: eindgebruikers van de e-health toepassing (zorgvragers en –professionals) zijn 

vanaf het begin van het project betrokken. Er zijn aanwijzigen dat de eindgebruikers behoefte 

hebben aan deze manier van zorg verlenen. Er wordt aandacht besteed aan het principe: wat 

werkt bij wie? (e-health ‘werkt’ namelijk niet bij iedereen). Ook is er voldoende aandacht voor 

ondersteuning en uitleg over de e-health interventie voor zowel de zorgvrager als de 

zorgprofessional.  

 

4. Is de ICT applicatie gereed voor toepassing? Dit heeft betrekking op twee gebieden:  

a. Past het in het zorgproces?  

b. Werkt het technisch gezien goed?  

 

ICT-diensten zijn vaak onderhevig aan doorontwikkeling en technische updates. Is hier rekening 

mee gehouden bij de financiering? En worden hiervoor de ontwikkelaar en de leverancier van de 

dienst/product continu betrokken bij het project?  

 

5. Is er sprake van substitutie? Wordt er in het implementatieplan aandacht besteed aan 

vervanging, vereenvoudiging of verbetering van bestaande processen omdat e-health bestaande 

processen en diensten vervangt?  

 

6. Hoe is de financiering van de e-health toepassing georganiseerd? Zijn bijvoorbeeld de relevante 

financiers van zorg vanaf het begin van het project betrokken? Denk bijvoorbeeld aan de 

verzekeraar, gaat de verzekeraar deze dienst inkopen? Denk ook aan eventuele extra 

aanschafkosten voor de patiënt. Hoe wordt de e-health toepassing na de projectfase 

gefinancierd (gebruik en ontwikkeling)?  

 

7. Wordt er rekening gehouden met geldende wet- en regelgeving op gebieden van privacy en 

informatiebeveiliging?  

 

 


