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eHealth

Innovatieve ICT om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 
verbeteren, ofwel eHealth, kent een onstuimige opmars. Na decennia lang als 
‘veelbelovend’ te zijn bestempeld, zijn eHealth en telemedicine op veel gebieden 
nu echt aan het doorbreken. Teleradiologie, teledermatologie en het e-consult 
worden inmiddels structureel toegepast in de gezondheidszorg ten behoeve 
van snellere en betere zorgverlening. Persoonlijke, mobiele telemonitoring zorgt 
letterlijk voor meer bewegingsvrijheid.

Maar eHealth betekent vooral  empowerment
Empowerment van de patiënt, burger maar ook van de zorgverleners.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten gebruik willen maken van 
moderne communicatiemiddelen in contact met hun zorgverlener. Voor veel 
patiënten is het medisch e-consult een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk 
alternatief. eHealth toepassingen kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan 
meer grip en controle voor de patiënt en aan een betere communicatie en 
interactie met en tussen zorgverleners.

De Nederlandse Vereniging voor eHealth zet zich in om de toepassing van 
eHealth beter te verankeren in de gezondheidszorg.

Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH)

De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) is dé vereniging voor eHealth 
en telemedicine in Nederland, waarbij de kwaliteit van de zorgverlening voorop 
staat.

De NVEH werd in februari 2005 opgericht. De vereniging vertegenwoordigt 
Nederland op Europees niveau binnen de ‘International Society for Telemedicine 
& eHealth (ISfTeH)’, onder de naam ‘Dutch Association of eHealth’.



Doelstellingen

De NVEH stelt zich ten doel:
- Het verhogen en handhaven van de kwaliteit van het eHealth-
 product in Nederland.
- Het behartigen van de belangen van haar leden.
- Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en standaarden op 
 het gebied van eHealth ten behoeve van zorgverleners en patiënten.
- Het fungeren als centraal aanspreekpunt op het gebied van eHealth 
 voor patiëntenverenigingen, overheid, zelfstandige bestuursorganen, 
 zorgverzekeraars, zorgverleners, industrie, onderzoek, onderwijs en 
 brancheorganisaties.
- Het stimuleren van wetenschap en onderwijs op het gebied van 
 eHealth.
- Het bieden van een platform voor (overleg over) eHealth innovatie en 
 uitwisseling van kennis, kunde en resultaten van wetenschappelijk 
 onderzoek.
- Het participeren in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
 eHealth, en het bijdragen aan evidence based praktijkvoorbeelden.
- Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.
- Het fungeren als platform voor interactie tussen eHealth-producenten.
- Samenwerking met strategische partners om de kwaliteit van de 
 eHealth-dienstverlening te borgen en continu te verbeteren.
- Samenwerking met internationale eHealth- en Telemedicine- 
 belangenorganisaties.

Leden

De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) is een groeiende en bloeiende 
vereniging. De NVEH is dé vereniging voor eHealth en telemedicine in Nederland, 
waarbij de kwaliteit van de zorgverlening voorop staat.



Waarom lid worden?

Het NVEH-lidmaatschap is laagdrempelig en staat open voor iedereen met een 
passie en interesse in eHealth en telemedicine. Als lid van de NVEH kunt u…

Beïnvloeden
Als actief NVEH-lid helpt u de toekomst van eHealth en telemedicine in Nederland en 
daarbuiten vorm te geven.

Netwerken
Als actief NVEH-lid komt u in contact met andere experts die zich actief inzetten op 
het gebied van eHealth en telemedicine in Nederland.

Bijdragen
Als actief NVEH-lid draagt u bij aan de ontwikkeling van eHealth- en telemedicine-
toepassing in Nederland door bijeenkomsten, onderzoek en onderwijs.

Leren
Als actief NVEH-lid heeft u als eerste toegang tot de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van eHealth en telemedicine.

Samenwerking

De NVEH streeft een nauwe samenwerking na met strategische partners zoals 
patiëntenverenigingen, overheid, zelfstandige bestuursorganen, zorgverzekeraars, 
zorgverleners, industrie, onderzoek, onderwijs en brancheorganisaties, teneinde haar 
doelstellingen te realiseren.

Aanmelden

Het lidmaatschap van de NVEH staat open voor een ieder die de uitgangs-punten, 
doelstellingen en gedragsregels van de NVEH onderschrijft. U kunt zich als lid van de 
NVEH aanmelden via de website www.vereniging-e-health.nl
De kosten voor lidmaatschap bedragen € 45,- per jaar. U kunt ook direct contact 
opnemen met de bestuursleden van de NVEH.
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Drs. Chris Flim, Flim P&C (secretaris)
chris@flimprojectmanagement.nl

Dr. Lisette van Gemert - Pijnen, 
Universiteit Twente (wetenschappelijk adviseur)

j.vangemert-pijnen@utwente.nl

Ir. Pim Ketelaar, Telecom4care (voorzitter)
pim.ketelaar@telecom4care.nl
024 - 785 03 07   /   06 - 46 16 80 83

Dr. Robert Mol, huisarts (bestuurslid)
info@emaildokter.nl

Mr. Anne Marie de Koning, advocaat 
(juridisch adviseur)

a.m.dekoning@ske-advocaten.nl


