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Naar een betere risicoanalyse en validatie van e-health applicaties in Care en Preventie 

 

 
Management summary 

 
Bestaande methodieken voor risico-inschatting van medische hulpmiddelen worden ingehaald door de 
snelle opkomst en beschikbaarheid van apps, serious games en online e-health applicaties. Er is gebrek 
aan transparantie voor eindgebruikers (consumenten, patiënten, zorgprofessionals en –bemiddelaars en 
zorgverzekeraars) over de status, werking en effectiviteit van deze nieuwe middelen. Tegelijkertijd leiden 
bestaande filters voor risico-inschatting van medische hulpmiddelen voor vaak onterecht tot (te) zware 
validatie-eisen aan deze nieuwe middelen, wat hun mogelijke bijdrage aan betere en betaalbare zorg 
voor de patiënt belemmert. Ook werpt het barrières op voor nieuwe ondernemende toetreders tot de 
zorgmarkt en hun innovatieve ideeën. Dit vraagt om een verbeterd systeem van risicoanalyse en validatie 
van e-health applicaties. Van groot belang bij een verbeterd systeem is een zo kort mogelijke doorlooptijd 
van deze vorm van kwaliteitszorg gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen in zowel de 
technische platformen als de daarop draaiende applicaties (critical time-to-market) zodat producten niet 
hun waarde verliezen voor ze op de markt hebben kunnen komen. 
 

 

1. Inleiding 

Zorg in transitie 

De zorg in Nederland is als sector volop in beweging. Als gevolg van de vergrijzing en de langere 

levensverwachting lopen de kosten in de zorg als geheel op. Personeelstekort dreigt op langere 

termijn, terwijl op korte termijn kostenreductie leidt tot ontslagen en herstructurering in de zorg. 

Institutionele zorg staat onder druk van kostenreductie en bezuinigingen. Zorgprofessionals moeten 

‘en masse’ een mentaliteitsverandering doormaken van ‘zorgen voor de patiënt…’ naar ‘zorgen dat de 

patiënt…’. Door deze transitie groeit ook de aandacht voor zelfmanagement van patiënten. Door de 

vergrijzing wordt in toenemende mate gestuurd op mantelzorg en zorg op maat. Maar ook 

zelfmanagement tijdens en na ziekte en “Healthy Living” hebben grote aandacht. De patiënt moet 

centraal komen te staan. Deze transitieprocessen zijn van grote invloed op de zorg als systeem. 

Technologie wordt daarbij in toenemende mate gezien als een onlosmakelijk deel van een pakket aan 

oplossingsstrategieën, vaak verzameld onder de noemer ‘e-health’. Daarnaast wordt er ook gesproken 

over ‘m-health’, wanneer het gaat over technologische oplossingen op mobiele platformen zoals 

smartphone en tablet. Onder deze noemers gaat een ruime verscheidenheid aan oplossingen schuil, 

variërend van online platformen voor communicatie en zorgondersteuning, serious games, apps, al of 

niet gecombineerd met speciale hardware oplossingen. 
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E-health: het vraagstuk van het op waarde schatten (validatie) 

Het tempo waarin deze oplossingen beschikbaar komen voor professionals en consumenten is hoog. 

In de app-stores van het iOS en Android platform verschijnen dagelijks nieuwe gezondheidszorg 

gerelateerde apps. In bijna alle gevallen is het onduidelijk wat precies de status is van deze 

producten. Van een aantal apps is al vastgesteld dat deze niet gebaseerd zijn op valide interventies 

of geen duidelijke werking hebben. Er is geen standaard bijsluiter bij dit type producten; vaak is 

onduidelijk wie ze heeft geproduceerd, of en hoe ze zijn gevalideerd, en in welke mate en op welke 

wijze artsen of patiëntorganisaties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Hiermee is het 

voor zorgconsumenten en zorgprofessionals moeilijk in te schatten welke middelen wel of niet 

inzetbaar zijn en op welke manier in het zorgproces. Door de snelle opkomst van deze nieuwe 

oplossingen is er veel druk ontstaan op de beleidssystemen die bedoeld zijn om deze producten op 

waarde te schatten. Ditzelfde geldt voor partijen die verantwoordelijk zijn voor het pakketbeheer van 

het verzekerde basispakket en de vergoedingensystematiek zoals wettelijke instanties of 

zorgverzekeraars. 

 

Stelling 

Bestaande systematiek(en) om nieuwe digitale gezondheidszorgproducten te beoordelen zijn 

vaak onvoldoende specifiek toegesneden op deze nieuwe (digitale) ontwikkelingen waardoor er 

te vaak onnodig zware validatie-eisen geformuleerd worden. 

 

Doel van deze position paper  

In deze position paper lichten we allereerst de achtergrond toe op deze stelling en wat de negatieve 

gevolgen van traditionele validatie methoden van e-health applicaties voor Care en Preventie zijn.  

Vervolgens geven we inzicht in validatie door elementen te benoemen die van belang kunnen zijn 

voor een nieuwe methodiek voor e-health (en dan met name games) in deze domeinen. Via het 

formuleren van de probleemstelling doen wij een dringende oproep voor wijziging en schetsen we 

een doorkijk naar de gewenste situatie. Ter afsluiting inventariseren we wie er baat hebben bij een 

oplossing.  

 

2. Analyse van huidige e-health validatie en negatieve gevolgen voor innovatie  

Bestaande methoden van validatie, vooral in de Cure 

Veel van de validatie-instrumenten die nu worden gebruikt of gevraagd, ook bij deze nieuwe digitale 

oplossingen,  stammen uit de medische traditie van beoordeling van medicatie of medische 

interventie onderzoek. Langdurig onderzoek met controlegroepen (Randomised Controlled Trials, 

RCT) om de effectiviteit te meten zijn daarbij de norm. Dit maakt de validatie kostbaar en tijdrovend. 
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Beslisbomen voor beoordeling en categorisering van die producten zijn ontworpen voor traditionele 

zorginterventies en/of op Cure gericht. In het Cure domein ligt deze zware vorm van validatie voor 

de hand. Maar in de Care en de Preventie is dit vaak niet of minder vaak nodig. 

 

Risico inschatting: onvoldoende differentiatie met negatieve gevolgen  

We constateren dat de vraag om validatie van nieuwe digitale hulpmiddelen te weinig differentieert. 

Omdat de bestaande regelgeving niet optimaal is aangepast op deze differentiatie, leidt dit in de 

praktijk toe dat apps, games en online interventies al snel in een zwaar of zelfs het zwaarste regime 

vallen van medische validatie. Dit is om meerdere redenen ongewenst. 

 

Door afwezigheid van een aangepaste systematiek bestaat er een aannemelijk risico dat de 

ontwikkeling, maar vooral de opschaling van een groot deel van de innovatieve producten wordt 

belemmerd door onnodig zware validatie-eisen. De drempel voor toetreding van jonge, kleine 

innovatieve bedrijven in de zorgcontext om bij te dragen aan innovatie wordt hierdoor onnodig 

hoog. Doordat de filters die momenteel worden gehanteerd voor zorgmiddelen nogal ‘ruim’ staan 

afgesteld voor deze nieuwe vormen valt bijna alles meteen door de zeef in de ‘zwaarste categorie’.  

Door een gebrek aan een genuanceerd systeem van risicoanalyse dreigt een aantal hulpmiddelen de 

weg naar acceptatie of implementatie niet de weg te vinden naar de zorgconsument of professional. 

Deze overvraging van innovatieve middelen belemmert het maken van een goede business case in de 

zorg. De hoge validatie-eisen vertragen en verzwaren de ontwikkeling van e-health oplossingen 

onnodig. Maar behalve financiële repercussies speelt hier nog een geheel andere categorie 

problemen een rol. 

 

De tijd die nodig is om dit type zware validatie te doorlopen is met name ongewenst door het tempo 

waarin platformen en standaarden zich ontwikkelen in het technologie domein. De time-to-market 

van digitale producten is gekoppeld aan de levenscurve van een digitaal platform. Langdurige 

validatietrajecten wreken zich in dat opzicht omdat producten hun relevantie compleet verloren 

kunnen hebben door voortschrijdende ontwikkelingen van onderliggende platformen (met name iOS, 

OS X, Android, Windows). Tegen de tijd dat deze producten door een streng validatieproces heen zijn 

kan het goed zijn dat ze tegen die tijd volledig herbouwd moeten worden, vanwege de 

voortschrijdende ontwikkeling van de onderliggende platformen. 

Het streven zou moeten zijn bij iedere vorm van systematiek van validatie en keurmerk om de time-

to-market zo kort als mogelijk te houden, zonder in te leveren op grondigheid of veiligheid. 

Gestrengheid op maat is hier dus het devies. 
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Samenvatting negatieve gevolgen  

Belemmeringen ten aanzien van: 

 

gebrek aan transparantie voor: 

1. zorgconsumenten en hun mantelzorgers 

2. zorgprofessionals 

3. zorgfinanciers 

 

maar vooral ook: 

1. ontwikkeling en opschaling van innovatieve nieuwe (e-health) producten 

2. de toetreding van jonge, kleine, innovatieve bedrijven tot de zorgsector 

3. de (on)mogelijkheid voor het maken van een goede business case 

4. relevantie van een nieuw product versus time-to-market: technologie ontwikkelt zich sneller 

dan huidige validatie doorlooptijd; oorspronkelijke product heeft geen waarde/relevantie 

meer na langdurige validatietraject 

5. implementatie 

 

Gelaagde validatie nodig, met name voor Care en Preventie 

Er wordt geëxperimenteerd met andere wijze van evaluaties. Een voorbeeld is “Routine Outcome 

Monitoring” waarbij regelmatig peilingen worden gedaan van de situatie bij de gebruiker of patiënt, 

maar die monitoring is veelal gericht op bijsturing van behandeling, en niet op validatie van de 

applicatie. 

 

Validatie kan gaan over verschillende aspecten van de applicatie:  

1) hoe is de game gepositioneerd (voor wie?, door wie?)  

2) hoe speelbaar is de game (usability?)  

3) is de interactie als interventie gevalideerd (werkt het?)  

4) hoe is de gebruikers ervaring (werkt het prettig?) 

5) welk effect heeft de coaching of interventie (effectmeting?). 

 

Het ligt dan ook voor de hand dat elk toekomstig validatiesysteem een gelaagdheid heeft die de 

gevarieerdheid van de verschillende aspecten reflecteert.  Daarnaast zijn er in het ontwerp proces 

beslissingen genomen die het eindresultaat bepalen en die beoordeeld kunnen worden (expert 
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betrokkenheid, gebruikers betrokkenheid, keuze voor procedure en scenario etc.) Elk van deze 

categorieën heeft zo zijn eigen validatiemethodiek en -praktijk. 

 

3. Missende elementen in de risico-analyse van e-health innovaties 

Voor de medisch (lees: Cure) serious games is al uitgebreid en voldoende onderzoek gaande naar 

passende validatiemethoden. Dit position paper richt zich met name op het achterblijven van 

onderzoek naar en ontwikkeling van methoden voor Care en Preventie. Uiteraard kunnen we daarbij 

al beproefde methodieken gebruiken in deze zoektocht.  

Graafland et al beschrijven [Graafland, 2014] in hun paper: “How to systematicaly assess Serious 

Games Applied to Health”, de criteria waar langs een game gevalideerd zou moeten worden. Daarbij 

maken zij gebruik van vergelijkbare niveaus die wij in dit artikel onderscheiden: 

  

1. Toepassingsgebied en context van gebruik  

2. De gekozen (vorm van) game(play) en  

3. Het effect op de eindgebruiker.  

 

Ad 1. Toepassingsgebied en context van gebruik 
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In voorgaand figuur een overzicht van de verschillende aspecten en de in de praktijk gebezigde 

validatie methodieken.  

De huidige systematiek van risicoanalyse laat een hoop aspecten die van belang zijn voor een goede 

inschatting van de juiste validatie-zwaarte van een e-health applicatie buiten beschouwing. 

Hieronder volgt een eerste en onvolledige inventarisatie van aspecten die ons inziens zouden kunnen 

bijdragen om tot een genuanceerder oordeel te komen van het ingeschatte risico van een e-health 

applicatie zodat er een passender validatie-regime aan gekoppeld kan worden. 

 

A. Toepassing 

In welk domein is de applicatie gepositioneerd? 

 I voorzorg 

 II  gemeenschapszorg 

 III (laag) complexe zorg, behandeling of training 

 IV hoog complexe zorg of behandeling of training. 

Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans dat het risicoprofiel verzwaard dient te worden. 

 

B. Doelgroep 

Op wie is de applicatie gericht? Alleen op de zorgconsument en/of mantelzorger, of de 

zorgprofessional. Gaat het om een combinatie? Is de zorgprofessional nog ‘in the loop’ bij de inzet 

van de applicatie?  

 

C. Gebruiksdoel  

Is de applicatie bedoeld voor de zorgconsument als patiënt? Is de zorgprofessional eindgebruiker in 

zijn of haar rol als behandelaar in de behandeling? Of gaat het om een trainingsapplicatie om de 

professional nieuwe kennis of vaardigheden te laten ontwikkelen en oefenen? Het gaat om 

fundamentele verschillen in doelen als ‘empowerment’, ‘diagnostiek’, en ‘monitoring’, elk met een 

eigen zwaarte in het risicoprofiel. Hier maken we een onderscheid tussen een medische applicatie of 

niet. We noemen een game een medische applicatie indien de game is bedoeld om een medisch 

hulpmiddel mogelijk te maken of wordt gebruikt voor diagnostische of therapeutische doeleinden 

(NICTIZ rapport). 

 

D. interventiediepte   

Wat is de interventiediepte van de applicatie? Gaat het om voorlichting en preventie? Instructie op 

het zelf uitvoeren van licht medische handelingen in de thuissituatie (denk aan revalidatie- 

oefeningen, metingen, waardebepalingen etc.).  
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Zijn het metingen op of aan het lichaam? Waar zit de interventie in de zorgketen? Een chirurg die 

een nieuwe operatietechniek oefent in een simulatie gaat honderden patiënten behandelen. Een 

verkeerd aangeleerde techniek heeft verreikende gevolgen voor veel toekomstig betrokkenen. Dat is 

van een geheel andere orde dan een patiënt die thuis een revalidatie oefening suboptimaal uitvoert. 

 

E. gebruikersstatus  

In het geval van de zorgconsument als eindgebruiker is de status van de gebruiker van belang: 

-  gezond (algemene levensstijl interventie/voorlichting/beïnvloeding) 

- gezond met risico op ziek worden (gerichte levensstijl interventie/voorlichting/beïnvloeding)  

- tijdelijk ziek (herstelbevordering/ondersteuning) 

- chronisch ziek (levensstijl aanpassing, voortdurende monitoring en acute interventie bij 

      escalatie) 

- omgevingsbetrokkenen bij zorgconsument (verwanten, vrienden, mantelzorgers, etc.). 

 

In het geval van de zorgprofessional als eindgebruiker is de status van de gebruiker ook van belang: 

- betrokken bij een deel van de uitvoering van een behandeling (monitoring, 

zorgondersteuning, signalering) 

- verantwoordelijk voor het opstellen van een behandeling (vaststellen, communiceren, 

opvolgen, monitoren) 

- verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende stakeholders bij een behandeling 

(denk aan wijk- en thuiszorg, maar ook aan een intramurale multidisciplinaire setting) 

- verantwoordelijk voor het uitvoeren van een complexe medische interventie (artsen, 

chirurgen, psychiaters etc.). 

 

F. data profiel 

Privacy is in deze tijd een zeer serieus aandachtspunt bij de veiligheid van alle online en digitale 

producten en diensten. Toch is ook hier nuance van belang, bijvoorbeeld in de mate waarin de data 

die getransporteerd wordt concreet is terug te voeren op de persoon c.q. de aandoening. De aard 

van de getransporteerde data is iets anders dan het feit dat er data worden vervoerd over een 

netwerk. 

 

G. integratie 

Tot slot moet geconstateerd worden dat veel applicaties combinaties van elementen bevatten. Een 

app kan zowel voorlichtingsinformatie bevatten, als monitoring faciliteren, als ook 

behandelinterventies ondersteunen. Belangrijke vraag bij de uitwerking is dan ook hoe om te gaan 
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met deze combinaties van aspecten. Opnieuw zou een valkuil kunnen zijn dat het risicoprofiel van 

een gehele (gecombineerde) applicatie uitsluitend wordt bepaald door dat onderdeel van de 

applicatie met het hoogste risicoprofiel. 

 

Ad 2. De gekozen (vorm van) gameplay 

In de sectie hierboven zijn wij ingegaan op het eerste criterium, de context van gebruik. Is er sprake 

van een serious game, dan is de gekozen vorm van gameplay van belang. Dit tweede criterium 

behelst de manier waarop de interventie in de game is vorm gegeven. De gameplay binnen een 

serious game kan op haar beurt onderscheiden worden in:  

a. functionaliteit, is het computerspel ‘speelbaar’ (zonder software - of procedurele fouten).  

Daarnaast kan er gekeken worden naar  

b. de validiteit van het construct (het ontwerp van de game). 

 

Graafland onderscheid verschillende vormen van validiteit, wij beschrijven hier de belangrijkste.  

1) Face validiteit   waarbij gekeken wordt of de gameplay in overeenstemming is  

met therapie of oplossingsruimte in de werkelijkheid 

2) Content validiteit  waarbij gekeken is of de game deze oplossing correct en adequaat  

aanbiedt en  

3) Construct validiteit  waarbij de game interventie in haar effectiviteit vergelijken wordt met  

andere oplossingsrichtingen c.q. therapieën. 

 

Ad 3. Effectiviteit  

De effectiviteit van een gekozen game als interventie omvat twee aspecten:  

1) het gebruikersgemak en  

2) het effect dat de serious game heeft op de eindgebruiker binnen de gegeven therapie, 

context of toepassingsdomein.  

 

In dit laatste aspect ligt de grootste bottleneck in de huidige praktijk, waarbij een goede risico 

analyse (zie hierboven) van belang is. Het eerste aspect wordt meestal uitgevoerd in de vorm van 

zogenaamde user tests, waarin een bepaalde hypothese, kwantitatief of kwalitatief onderzocht wordt. 
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4. Naar een nieuw systeem van risico-inschatting en bijpassende validatie-eisen 

 

De centrale probleemstelling is:  

“Op welke wijze kan er een goede risico-inventarisatie worden vormgegeven voor deze nieuwe 

categorieën van zorginterventies en -ondersteuning, zodat er een gefundeerde koppeling kan worden 

gemaakt met noodzakelijke en passende validatie-mechanismen?” 

  

Oproep tot differentiatie in validatie 

Wij pleiten voor de ontwikkeling van een genuanceerde, actuele systematiek voor risico-analyse  die 

per oplossing duidelijk maakt welke validatie-eisen gesteld moeten worden aan deze producten om 

te voorkomen dat er óf te lichte, óf te zware eisen worden geformuleerd. 

 

Dit initiatief is beslist geen poging om het belang van validatie te bagatelliseren, integendeel. Het is 

een pleidooi om in de te ontwikkelen stelsels van validatie en keurmerkontwikkeling rondom digitale 

zorgmiddelen, een proportionele validatie-eis te kunnen formuleren die geïnformeerd wordt door een 

zorgvuldige risicoanalyse van de te ontwikkelen of ontwikkelde app, game of andere digitale 

interventie in het zorg- en welzijn domein. We zullen deze varianten hierna in gezamenlijkheid 

‘applicatie’ noemen. 

Een dergelijk beoordelingskader heet als belangrijk om flexibel en toekomstbestendig te zijn ten 

aanzien van nieuwe technologische ontwikkelingen (denk aan biofeedbacksensoren die in 

toenemende mate in consumentenproducten hun plek vinden), bij een voortschrijdende integratie 

van hard- en software. 

Het voert zoals gezegd te ver om in deze position paper een oplossing te presenteren. Wel willen we 

langs deze weg een aanzet geven aan de discussie over dit onderwerp en enkele kernmerken van het 

probleem rondom differentie uitwerken die mogelijk als bouwstenen kunnen dienen voor een verdere 

uitwerking van dit onderwerp naar een oplossing toe. 
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5. Afsluiting: Wat moet er gebeuren en wie hebben er baat bij de oplossing? 

 

Wij pleiten voor een goed uitgewerkt kader van risicobeoordeling dat vervolgens verwijst naar een 

uitgewerkt systeem van validatie-eisen en -methoden, leidend tot een gefundeerd oordeel of 

uitkomst  

 

Een dergelijk goed uitgewerkt kader zou van waarde zijn voor de volgende belangrijke stakeholders: 

 

1. Zorgconsumenten en hun mantelzorgers, die in toenemende mate behoeften zullen ontwikkelen 

aan hulpmiddelen om invulling te geven aan de toenemende eigen verantwoordelijkheid die hen 

vanuit de ontwikkelingen in het zorgsysteem worden opgelegd 

2. Medisch professionals vanuit hun verantwoordelijkheid als behandelaar, voorlichter, bemiddelaar 

en begeleider 

3. Zorgverzekeraars of andere belanghebbenden die eindverantwoordelijkheid moeten dragen in de 

vergoeding/acceptatie van hulpmiddelen 

4. Beleidsmedewerkers en andere overheidsfunctionarissen die wet- en regelgeving moeten 

ontwerpen. 

5. Ontwikkelaars en onderzoekers, zowel in kenniscentra als in de markt, die vanuit hun 

voorhoedepositie als innovatoren willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg 

6. Distributiepartijen die apps, games, en zorgportalen hosten en ontsluiten voor gebruikers (denk 

aan Apple iOS store, Android app store etc.)  

 

Vervolgstappen 

Wij zijn van mening dat het een zekere urgentie is dat dit probleem op de juiste plaats geagendeerd 

wordt en leidt tot een verbeterde situatie. Dit paper probeert ook aan te geven dat er kritieke 

randvoorwaarden zijn waaraan een verbeterde systematiek moet voldoen wil het innovatiepotentieel 

in de zorg niet onnodig belemmeren.  

Ook is er meer onderzoek nodig, zowel nationaal als internationaal, om de benodigde kennis- en 

expertise op dit gebied te bundelen om te voorkomen dat er op teveel plekken onnodig hetzelfde 

wiel wordt uitgevonden.  

 

De consortiumpartijen verenigd in het Growing Games project hebben zich tot doel gesteld om dit 

onderwerp urgenter te agenderen en actief bij te dragen aan de oplossing. Door een begin te maken 
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met vervolgonderzoek willen zij zowel nationaal als internationaal kritieke stake-holders vinden en 

verbinden om tot een goed resultaat te komen. 

 

 

Dit paper is tot stand gekomen in het kader van het project Growing Games. Growing Games is een 

meerjarig stimuleringsprogramma (2013-2016) om duurzame groei van de Nederlandse applied 

games sector te bevorderen. Zie www.growinggames.nl.  
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