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DIG I TA L HE A LT H I N D E
TBC- B E ST RIJ D I N G

E-health-toepassingen
in Nederland
Digitalisering biedt de Nederlandse tbc-bestrijding grote voordelen en nieuwe
mogelijkheden: in de patiëntenzorg, maar ook in surveillance, monitoring en
onderzoek. Dit artikel brengt een aantal belangrijke e-health-toepassingen in kaart.
Daarbij geven de auteurs een indruk van wat er nodig is om e-health goed toe te
passen in de tbc-bestrijding.
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Veiligheid en privacy
Het e-health-tijdperk stelt nieuwe en hoge
eisen aan veiligheid en privacy. Medio 2018
treedt er bijvoorbeeld Europese privacywetgeving in werking die ook voor de tbc-bestrijding van belang is. Zorgprofessionals
en -organisaties zijn verantwoordelijk voor
een veilige opslag en beveiligd gebruik van
patiëntinformatie. Dat vraagt om aandacht
voor opleiding en ontwikkeling, om de benodigde nieuwe kennis en competenties te
verwerven en te onderhouden.

Hoe verder?
Digital health/e-health is een van de prioriteiten in het werkplan 2018 van het team
Nederland & Eliminatie van KNCV Tuberculosefonds. Daarmee willen we ons ook
verder verdiepen en bekwamen in de privacy-aspecten van e-health-toepassingen.
Op het gebied van programma-management en surveillance en monitoring is al veel
Sinds 17 juli 2017 is een app beschikbaar met de LCI-richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen
zijn instrumenten voor het realiseren en handhaven van landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied
van de infectieziektenbestrijding.
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