
Opbrengsten van 
eHealth thuis in beeld
Inzichten en aanbevelingen bij het opstellen van 

een maatschappelijke businesscase

Maatschappelijke
businesscase
Dagstructuurrobots Maatschappelijke

businesscase
Dagstructuurrobots Maatschappelijke

businesscase
Dagstructuurrobots 

Een publicatie met drie 
uitgewerkte casusssen!

https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-medicijndispensing
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-slim-toegangsbeheer-woningen
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-medicijndispensing
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-slim-toegangsbeheer-woningen
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-medicijndispensing
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-slim-toegangsbeheer-woningen


2

Om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken, kunnen eHealth-

toepassingen in de thuissituatie een welkome oplossing zijn. Toch ervaren 

organisaties vaak drempels bij de inzet en opschaling ervan. Dat komt 

onder meer omdat niet altijd duidelijk is bij wie de kosten en opbrengsten 

liggen. Daarnaast heb je een goed en onderbouwd plan nodig voor de 

besluitvorming binnen jouw organisatie en om de structurele inzet van 

technologie te kunnen financieren. Een maatschappelijke businesscase 

(mBC) kan hierbij een hulpmiddel zijn.  

Maar wat is een mBC en hoe onderscheidt deze zich van een gewone 

businesscase? Wat werkt goed bij het opstellen van een mBC en waar 

moet je rekening mee houden? In deze publicatie bieden we inzicht in het 

nut, de beperkingen en randvoorwaarden van een mBC. We maken daarbij 

gebruik van voorbeelden uit drie casussen waar wij de toepassing van een 

mBC hebben verkend.  Namelijk: medicijndispensing, dagstructuurrobots 

en slim toegangsbeheer woningen. 

INLEIDING

In deze publicatie delen wij inzichten en aanbevelingen bij 
het opstellen van een mBC voor eHealth-toepassingen in 
de thuissituatie. Deze adviezen zijn waardevol als jij als 
beleidsmedewerker, projectleider of innovatiemanager van een 
zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de 
keuze van jouw organisatie voor inzet van eHealth wilt onderbouwen.

DAGSTRUCTUURROBOTS MEDICIJNDISPENSING SLIM TOEGANGSBEHEER 
WONINGEN
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Een hulpmiddel dat zorgt voor een veilige 

medicatie-inname. De dispenser bevat 

voorgesorteerde pillen en geeft een signaal af 

als het tijd is om ze in te nemen. De cliënt drukt 

op ‘ok’ en de medicijnen komen tevoorschijn. Als 

de cliënt niet reageert, krijgt de zorgcentrale een 

melding. 

Wil je na het lezen van deze publicatie meer weten? Lees dan de uitgebreide verslagen van de drie casussen waar wij de toepassing van een 
mBC voor hebben verkend:

DE DRIE CASUSSEN

Een dagstructuurrobot helpt cliënten om 

structuur in hun dagelijks leven aan te brengen 

en herinnert hen aan taken en afspraken. De 

mantelzorger of de zorgmedewerker stelt vooraf 

in wat de dagstructuurrobot moet zeggen en 

doen.  

Slimme sleuteloplossingen werken via een 

goed beveiligde app op de smartphone 

waarmee de voordeur geopend kan worden. 

Ze zijn bedoeld voor thuiswonende cliënten die 

zelf de voordeur niet meer kunnen opendoen 

wanneer er bijvoorbeeld een zorgprofessional 

langskomt. De oplossingen zijn veiliger, minder 

stigmatiserend (geen kastje op de deur) en 

sleutels (zoals gebruikt bij mechanische 

sleuteloplossingen) kunnen niet meer 

zoekraken.

DAGSTRUCTUURROBOTS MEDICIJNDISPENSING SLIM TOEGANGSBEHEER 
WONINGEN
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Een mBC maakt de mogelijke meerwaarde van een eHealth-technologie 

inzichtelijk door een gestructureerde kosten-baten-afweging waarin 

economische én maatschappelijke effecten samenkomen.

Met een mBC krijg je inzicht in hoe de kosten en opbrengsten over 

verschillende partijen over een bepaalde periode zijn verdeeld. Een mBC 

kan laten zien dat bijvoorbeeld een zorgorganisatie wordt gevraagd om 

in een technologie te investeren, terwijl de financiële opbrengsten bij een 

andere partij liggen. Denk hierbij aan de gemeente of een zorgverzekeraar. 

Zonder goede afspraken over de verdeling van de kosten en opbrengsten 

is de kans dan klein dat deze zorgorganisatie zal investeren. Door deze 

‘knelpunten’ zichtbaar te maken, kun je de discussie over de investeringen 

beter voeren.

Met een mBC kijk je dus over de grenzen van de eigen organisatie. Je 

kijkt naar alle positieve, negatieve, geplande en ongeplande effecten op 

de gehele maatschappij. Dat is anders dan bij een normale businesscase 

waarbij je alleen kijkt naar de verwachte directe effecten voor bijvoorbeeld 

een zorgorganisatie. In onderstaand kader vind je een voorbeeld van de 

verwachte effecten van de dagstructuurrobot die je met een mBC in kaart 

kan brengen.  

Verwachte effecten van de dagstructuurrobot  
Met de dagstructuurrobot verwachten we dat cliënten minder snel afspraken 

en belangrijke momenten op de dag vergeten en meer taken zelf of met 

minder hulp kunnen uitvoeren. Een te verwachten effect hiervan is dat onder 

meer professionals in de zorg en hulpverlening hun werk efficiënter en 

effectiever kunnen uitvoeren.  Dit levert mogelijk een besparing op voor de 

zorgaanbieder en daarmee uiteindelijk ook voor de zorgverzekeraar. Tot slot 

kan de dagstructuurrobot mantelzorgers ontlasten. En dat levert mogelijk 

weer voordelen op voor hun werkgever en zorgverzekeraar. Dit omdat 

mantelzorgers minder stress zouden kunnen ervaren en daardoor gezonder 

zijn.

WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE?

Met een mBC kijk je verder dan de eigen organisatie alleen, 
waardoor je meer voordelen en nadelen zichtbaar maakt die voor 
andere partijen ook relevant zijn. Dat maakt de kans op structurele 
financiering en inzet van een zorgtechnologie groter.
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De eigen organisatie tekortdoen Wat is een verwacht effect?  

Dit is het effect dat verschillende stakeholders verwachten dat mogelijk 

optreedt. Je krijgt hier inzicht in door dit uit te vragen bij verschillende 

stakeholders. Literatuuronderzoek kan verwachte effecten verder 

onderbouwen of ontkrachten. Als onderzoek uitwijst dat het effect 

inderdaad optreedt, kan je pas spreken over het optreden van een 

daadwerkelijk effect.

“Als zorgorganisatie zetten wij medicijndispensers in, maar 

daarmee doen we onszelf wel tekort. De dispenser scheelt 

personeelsuren en daarmee kosten voor de zorgverzekeraar. Helaas 

krijgen wij hierdoor vervolgens minder inkomsten, aangezien we 

minder uren zorg hoeven in te zetten. Ik ken zorgorganisaties die om 

deze reden dus geen medicijndispenser inzetten. Een mBC kan dit 

effect doorbreken.”

Bestuurder
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Het is geen absolute en volledige waarheid. In een mBC wordt regelmatig 

gewerkt met aannames. Zeker als het gaat om cijfers en berekeningen. Het 

gevaar is aanwezig dat de betrokken partijen deze als absolute waarheid 

gaan zien. Het is belangrijk dat in een mBC de aannames duidelijk vermeld 

zijn, zodat de partijen zich hiervan bewust zijn. Dit geldt zeker als de 

effectiviteit van een nieuwe technologie nog niet goed is onderzocht. In 

het algemeen kun je ervan uitgaan dat hoe beter de effectiviteit van een 

technologie is aangetoond, hoe betrouwbaarder de uitkomsten van een 

mBC zullen zijn. 

Een mBC is niet de enige informatiebron voor een besluit. Een mBC 

is slechts een hulpmiddel bij besluitvorming. De uitkomst van een mBC 

hoeft dan ook niet doorslaggevend te zijn in het besluitvormingsproces. 

Ook als het saldo van je mBC negatief is, kunnen er toch argumenten of 

strategische overwegingen zijn om evengoed in een project of technologie te 

investeren. Een overheidsinstantie of zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld toch 

vanwege hun beleid, missie of visie besluiten om te investeren in de inzet 

van technologie voor een kwetsbare doelgroep. 

WAT ZIJN DE BEPERKINGEN VAN EEN MAATSCHAPPELIJKE 
BUSINESSCASE?
Een mBC is een van de instrumenten die je kunt inzetten om inzicht te krijgen in kosten en opbrengsten van een project of 
technologie. Het is belangrijk om van tevoren goed af te wegen of een mBC wel de beste optie is. Daarom is het ook van belang 
om de beperkingen van een mBC te kennen:
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Als je besloten hebt dat een mBC nuttig kan zijn, is het handig om 
te weten waar je op moet letten bij de ontwikkeling van een mBC. 
In deze oplegger bespreken we daarom de volgende inzichten en 
aanbevelingen: 

1. BETREK STAKEHOLDERS VAN BEGIN TOT EIND

2. ZORG VOOR EEN PASSEND REFERENTIE-ALTERNATIEF

3. MAAK INZICHTELIJK HOE EFFECTEN OP ELKAAR DOORWERKEN

4. KWALITATIEF INZICHT IS WAARDEVOL

5. AANDACHT VOOR EFFECTIVITEITSSTUDIES IS BELANGRIJK

6. EEN MBC KAN ALTIJD RICHTING GEVEN

Het kost veel tijd. Het opstellen van een mBC vraagt om de nodige tijd, 

input en energie. Met name het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van 

een nieuwe technologie en het betrekken van diverse stakeholders kan 

intensief zijn. 

Effecten zijn soms lastig aan te tonen. De mate waarin nieuwe 

technologieën werkzaam of effectief zijn, is lang niet altijd onderzocht. 

Het kan dan ook zijn dat je bepaalde verwachtingen niet goed kunt 

onderbouwen. Je kunt dit dan alsnog zo duidelijk en transparant mogelijk 

omschrijven, maar de betrouwbaarheid van de uitkomsten van een mBC 

wordt dan wel minder. 

6 aanbevelingen en aandachtspunten 
Voor het opstellen van een mBCi

Het is belangrijk om van tevoren goed af te wegen of een 
mBC wel de beste optie is.



88

BETREK STAKEHOLDERS VAN BEGIN TOT EIND1 
Bij het opstellen van een mBC is het belangrijk om stakeholders te 

betrekken. Dit zijn alle partijen die mogelijk baat hebben bij de technologie. 

Als je alleen door je eigen bril kijkt, zie je soms dingen over het hoofd en 

ga je snel verkeerde aannames doen over wat anderen denken. Doordat 

je de stakeholders direct betrekt, krijg je niet alleen een vollediger beeld 

van de werkelijkheid, maar vergroot je ook het draagvlak voor de uitkomst. 

Daarnaast wil je ook zicht krijgen op eventuele nadelige effecten van de 

inzet van technologie voor betrokken partijen. 

Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op het achterliggend probleem 

is bijvoorbeeld om een klantreis te maken en met elkaar uit te tekenen hoe 

een dag uit het leven van een cliënt eruitziet, of die van een medewerker 

die deze technologie zou kunnen gebruiken. Vervolgens kun je inzichtelijk 

maken welke stakeholders op de verschillende momenten betrokken zijn. 

Wanneer je met de stakeholders in gesprek gaat, wil je weten welke 

informatie de mBC hen kan opleveren. Welke mogelijke kosten en 

opbrengsten (bijvoorbeeld in geld, tijd of in kwaliteit) zijn voor hen 

interessant? In welke effecten en in welke doelgroep zijn zij geïnteresseerd? 

Welke gegevens hebben zij nodig om op termijn afspraken te kunnen maken 

over structurele inzet en bekostiging? Welke mate van volledigheid en 

gedetailleerdheid van die gegevens is daarbij doorslaggevend? Ook is het 

goed om stil te staan voor welke tijdsperiode jullie de mBC opstellen en 

welke data uit welke jaren je benut.  

1 2 3 4 5 6

Voor eHealth Thuis kunnen onder andere de volgende stakeholders 
voor structurele financiering van belang zijn: gemeente 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de zorgverzekeraars 
met polishouders in het werkgebied van de zorgorganisatie 
(Zorgverzekeringswet) en het regionale zorgkantoor 
(Wet Langdurende Zorg).
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Door met stakeholders samen te werken, krijg je niet 
alleen een vollediger beeld van de werkelijkheid, maar 
vergroot je ook het draagvlak voor de uitkomst.

Bij het opstellen van een mBC voor een medicijndispenser kregen de 
deelnemende organisaties beter zicht op de verschillen in de aanpak 
van de implementatie. Zo faciliteerde de ene zorgorganisatie zelf 
trainingen voor de medicijndispenser en liet de ander dat over aan 
de leverancier. Dat zorgde voor een verschil in kosten.   

Winst voor heel Nederland

“Voor de medicijndispenser hebben we inmiddels een 

stakeholdersanalyse gedaan en bepaald hoe we de stakeholders het 

beste kunnen benaderen. Goed om daarbij het grotere verhaal te 

blijven zien. Als de inzet van de medicijndispenser ertoe bijdraagt 

dat de zorg straks goedkoper wordt en mensen langer zelfstandig 

thuis kunnen wonen, is dat winst voor heel Nederland.”

Ariene Hulsman, wijkverpleegkundige bij IJsselheem

Voorbeeld uit de praktijk

1 2 3 4 5 6
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Voor opstellen van een mBC maak je samen met de stakeholders een 

probleemanalyse. Vervolgens is het belangrijk dat je in een mBC de situatie 

met de toepassing van de nieuwe technologie vergelijkt met de situatie 

zonder dat die technologie wordt toegepast, ofwel het referentie-alternatief.  

Bij het opstellen van een mBC is het van belang dat je aan het begin van het 

proces duidelijk afbakent hoe dit referentie-alternatief eruitziet. 

Een mogelijk referentiealternatief voor een nieuw te introduceren 

technologie is de al bestaande werkwijze. Het kan echter ook zo zijn dat 

de bestaande werkwijze achterhaald is of niet meer goed uitvoerbaar is 

in de toekomst. In die gevallen zal je moeten kijken wat dan het meest 

aannemelijke alternatief zou zijn. Ook bij het vaststellen van het referentie-

alternatief, werkt het goed om stakeholders te betrekken. Voer met hen het 

gesprek welk referentie-alternatief hen passend lijkt. 

Een mogelijk referentiealternatief voor een nieuw te 
introduceren technologie is de al bestaande werkwijze.

ZORG VOOR EEN PASSEND REFERENTIE-ALTERNATIEF2 
1 2 3 4 5 6
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Zorgorganisaties Aafje, IJsselheem, Savant Zorg, De Zorggroep, 
TWB en Opella zetten de medicijndispenser in bij hun cliënten.  Zij 
kozen als referentie-alternatief het aanreiken van medicatie door de 
zorgprofessional zelf. Een effect wat zij hierdoor konden benoemen 
was dat door de inzet van de medicijndispenser de zorgprofessional 
minder tijd kwijt was voor het aanreiken van medicatie. Zij hadden 
ook een ander referentie-alternatief kunnen kiezen, bijvoorbeeld: 
cliënten via beeld bellen om ze op afstand te begeleiden bij de 
medicatie-inname. Dit referentie-alternatief zou dan waarschijnlijk 
tot andere uitkomsten hebben geleid.

Wees kritisch op welke elementen je met elkaar vergelijkt

“Je moet voor het vaststellen van het referentie-alternatief echt goed 

kijken welk probleem de technologie oplost en wie de doelgroep 

is. Bij het maken van een mBC voor de medicijndispenser is het 

bijvoorbeeld niet passend om als referentie-alternatief te hanteren 

dat een cliënt zelf door een herinnering in zijn smartphone zijn 

medicatie neemt. Cliënten die dit zelf nog kunnen zijn immers 

een andere doelgroep dan de mensen die een indicatie krijgen om 

medicatie aangereikt te krijgen.” 

Jacqueline van Ginkel, zorgveranderaar bij TWB

Voorbeeld uit de praktijk

1 2 3 4 5 6
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Na het vaststellen van het referentie-alternatief, maak je een kwalitatieve 

analyse van de te verwachten effecten. Met andere woorden: waar denken 

de verschillende stakeholders dat de inzet van de nieuwe technologie in 

de praktijk toe leidt? Een manier om dat te doen is door het opstellen van 

een effectenkaart. Een effectenkaart helpt je bij het denkproces. Het maakt 

inzichtelijk hoe verschillende verwachte effecten zich tot elkaar verhouden. 

Klik hier voor voorbeelden van effectenkaarten aan de hand van onze 

casussen. 

Met een effectenkaart kun je vervolgens door literatuuronderzoek proberen 

te achterhalen in hoeverre je de aannames kunt onderbouwen. Waar nodig 

kun je nieuw onderzoek initiëren om de verwachte effecten te onderbouwen 

ofwel te weerleggen. Soms dragen meerdere verwachte effecten op korte 

termijn bij aan één langetermijneffect. 

Het is dan belangrijk om bij eventuele doorberekeningen deze verwachte 

kortetermijneffecten niet dubbel te gaan tellen, maar uit te gaan van het te 

verwachte effect op lange termijn. 

Als je de effectenkaart hebt opgesteld, is het belangrijk dat je de 

verwachte effecten blijft monitoren. Daarvoor blijf je input verzamelen 

van zorgprofessionals, cliënten, mantelzorgers, beleidsmedewerkers en 

innovatiemedewerkers. De inzichten van vandaag kunnen morgen namelijk 

alweer anders zijn. De technologieontwikkeling kan razendsnel gaan en 

werkprocessen binnen een zorgorganisatie kunnen weer veranderen.

Een effectenkaart helpt je bij het denkproces. Het maakt 
inzichtelijk hoe verschillende verwachte effecten zich tot 
elkaar verhouden. 

MAAK INZICHTELIJK HOE VERWACHTE EFFECTEN OP ELKAAR DOORWERKEN 3 
1 2 3 4 5 6

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/effectenkaarten.pdf
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ZELF ONDERZOEK DOEN 

Zorgorganisatie Solis kwam door het opstellen van de effectenkaart 
tot inzicht dat het waardevol kon zijn om zelf bij te houden hoe lang 
het duurt om met bepaalde sleuteloplossingen binnen te komen 
bij hun cliënten. Met het ene type sleuteloplossing was de toegang 
sneller mogelijk dan met het andere type, wat een tijdsbesparing 
per bezoek opleverde. In combinatie met het gemiddeld aantal 
bezoeken aan cliënten per dag, bleek deze informatie van nut te zijn 
om een verwacht effect in de effectenkaart voor een deel te kunnen 
onderbouwen. 

Relatie tussen verwachte effecten

“De effectenkaart vond ik echt een leuke en handige tool. Vooral 

omdat het geen longlist van verwachte effecten is, maar de kaart de 

relatie tussen de verwachte effecten laat zien.” 

Richard van der Bijl, beleidsadviseur bij Aafje

Voorbeeld uit de praktijk

1 2 3 4 5 6
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Het doorrekenen van effecten (monetariseren) is niet altijd nodig. 

Kwalitatieve informatie kan namelijk ook doorslaggevend zijn bij een besluit 

over het al dan niet inzetten van een technologie. Toch worden kwalitatieve 

bevindingen met regelmaat minder op waarde geschat door de betrokken 

partijen dan kwantitatieve bevindingen. Uit de praktijkervaringen van 

onze drie casussen blijkt echter dat alleen al het inzicht in de kwalitatieve 

effecten nuttige inzichten voor zorgorganisaties kan opleveren. Het gaat 

hierbij echt om kwalitatieve effecten die nog niet doorgerekend zijn of 

moeilijk door te rekenen zijn. 

Het is daarnaast goed om te weten dat er tussenvormen bestaan tussen 

alleen kwalitatieve uitkomsten en een volledige doorrekening. Vooral als 

tijd, middelen of gegevens ontbreken voor een volledige doorrekening van 

alle effecten. De kwalitatieve effecten kun je dan toch versterken op basis 

van beschikbare literatuur of door verschillende experts raad te plegen. 

Ook kun je ordes van grootte aangeven door onderscheid te maken tussen 

grote of kleine effecten, of de effecten te waarderen op een 5-puntsschaal. 

Voor dit laatste verzamel je idealiter input van zoveel mogelijk stakeholders, 

zoals cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. De informatie heeft 

uiteraard een grotere objectieve waarde als die bijvoorbeeld van vijftig 

cliënten afkomstig is dan van drie.

Kwalitatieve info kan ook doorslaggevend zijn bij een 
besluit over het al dan niet inzetten van een technologie.

KWALITATIEF INZICHT IS OOK WAARDEVOL4 
1 2 3 4 5 6
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Zo snel mogelijk voldoende opschalingDe vraag breder trekken

“Hou steeds in je achterhoofd dat zeker bij kwalitatieve opbrengsten 

pas later duidelijk wordt of er terugverdiend wordt of dat er alleen 

besparing is op de inzet van uren. Uren die vervolgens voor andere 

zorg of cliënten worden benut. Voor de implementatie van nieuwe 

technologie dient daarom zo snel mogelijk voldoende opschaling 

te zijn om inspanningen en investeringen te rechtvaardigen. Dit 

is een belangrijk onderwerp van gesprek voor bestuurders met 

zorgverzekeraars en zorgkantoren als het gaat om de zorginkoop; 

van begin tot einde.” 

Frank Kraus, managementadviseur voor patiënt-, zorgorganisaties 

en zorgverzekeraars

“Gesprekken over de inzet van zorgtechnologie gaan nogal eens over 

geld. Bij mBC’s wordt de vraag veel breder getrokken: hoe kunnen 

we technologie inzetten voor de kwaliteit van leven en wat levert 

dat maatschappelijk op? Bijvoorbeeld in arbeidsbesparing. Een 

belangrijke vraag die ook nuttig kan zijn in de gesprekken met de 

zorgverzekeraars en gemeente.” 

Stefanie Hesseling, adviseur innovatie bij Opella

1 2 3 4 5 6
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Met een mBC kijk je niet alleen naar de kosten die samenhangen met het 

inzetten van de nieuwe technologie, maar ook naar de effectiviteit van die 

technologie, namelijk: wat het effect is op de doelgroep. Bijvoorbeeld: wat is 

het effect op de zelfredzaamheid, therapietrouw en medicatieveiligheid door 

de inzet van de medicijndispenser? 

Om te zorgen voor een mBC met zo betrouwbaar mogelijke uitkomsten 

is een degelijke effectiviteitsstudie essentieel. Deze studies zijn alleen 

helaas niet altijd beschikbaar. Als organisatie zul je dan de keuze moeten 

maken om deze zelf uit te (laten) voeren of om alternatieven te zoeken. 

Onder ‘kwalitatief onderzoek is ook waardevol’ hebben we een aantal van 

deze alternatieven genoemd. Daarnaast is het de kunst om kwalitatieve 

informatie die je zelf verzamelt, te koppelen aan bestaand onderzoek. 

Zo kun je verwachte effecten of onderbouwen of concluderen dat de 

onderbouwing gewoonweg te dun is. In het kader hiernaast vind je een 

voorbeeld van zo’n onderbouwingskans:   

AANDACHT VOOR BESTAANDE EFFECTIVITEITSSTUDIES IS BELANGRIJK5 

INVLOED VAN EENZAAMHEID OP GEZONDHEID 

Verschillende mensen die gebruik maken van de dagstructuurrobot 
geven aan dat dit hun dag breekt. Stel je voor dat je onderzoek 
aanwijzingen oplevert dat sommige cliënten door deze robot 
minder eenzaam zijn. Dan zou een vervolgstap kunnen zijn om na 
te gaan hoe het terugbrengen van eenzaamheid van invloed is op de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid.  In de literatuur zijn daar 
namelijk al veel onderzoeksresultaten over bekend.

Voorbeeld uit de praktijk

1 2 3 4 5 6
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Meer coördinatie en afstemming

“Meer coördinatie en afstemming in onderzoek naar de effectiviteit 

van eHealthtoepassingen is zeer wenselijk. Zeker nu het in de 

praktijk nog steeds om kleine aantallen gaat. Zorgorganisaties 

hebben belang bij bundeling van die kennis. Het is de basis voor 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning.”

Ingrid Horstik, ontwikkelaar BTO Sociaal

Het combineren van kwalitatieve bevindingen met 
bestaande effectiviteitsstudies kan helpen om verwachte 
effecten te onderbouwen of te weerleggen.

Landelijke kennisbank

Om hergebruik van onderzoek te faciliteren, hebben we samen met 

verschillende partijen de handen ineengeslagen om te werken aan een 

landelijke kennisbank. Dat doen we om drie redenen:

1. Centraal punt 

Er ontbreekt op dit moment een centraal punt voor het ophalen en delen 

van kennis. Hierdoor vinden verschillende onderzoeken naast elkaar 

plaats en wordt er weinig voortgeborduurd op elkaars kennis. 

2. Eenheid van taal & methodiek 

Ook merken we dat de gebruikte methodieken dusdanig verschillen 

dat er geen stapeling of vergelijking plaats kan vinden tussen de 

verschillende onderzoeken.

3. Kosteneffectiviteit 

Er is een gebrek aan kosteneffectiviteitsonderzoek en daarmee 

openbare beschikbaarheid van resultaten. 

Vilans, Digital Health Center, HU, HAN en Thuisleefgids verkennen 

momenteel (2020) de mogelijkheden.
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Een mBC geeft altijd richting aan vervolgstappen. Zo kan een mBC de 

interne besluitvorming van een organisatie ondersteunen en doelen 

of aanleidingen verhelderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er nog 

vervolgonderzoek nodig is, omdat de verwachte effecten te weinig 

onderbouwd zijn. Of dat een technologie nog verder ontwikkeld moet 

worden. Een mBC levert een mooie basis om met stakeholders en met je 

bestuur of management in gesprek te gaan. Hierdoor leer je van elkaar en 

krijg je meer inzicht in wat iedereen belangrijk vindt. Een mBC levert in die 

zin altijd waardevolle kennis op. 

Een mBC kan duidelijk maken waar kennishiaten zijn en 
dus vervolgonderzoek nodig is.

EEN MBC GEEFT ALTIJD RICHTING6 
1 2 3 4 5 6
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INZICHT IN WELKE STAKEHOLDERS NODIG ZIJN 

De partijen die samenwerkten aan een mBC van sleuteloplossingen 
kregen meer zicht op het speelveld en de context waarin de 
technologie werd ingezet. Hierdoor ontdekten zij dat ze met 
nog meer stakeholders moesten samenwerken. Niet alleen de 
zorgorganisatie en de woningbouwcorporatie bleken relevant te zijn, 
maar ook de gemeente en politie. 

We hebben besloten om door te gaanVoorbeeld uit de praktijk

“Wat ik fijn vind is dat ik nu weet welke stappen je moet doorlopen 

met het opstellen van een mBC.  Ik heb tevens veel geleerd van de 

andere organisaties. Welke overwegingen zij hebben gemaakt en 

met welke vraagstukken zij nog steeds worstelen. Voor nu hebben 

wij besloten om door te gaan met onze slimme sleuteloplossing en de 

kosten daarvan door te berekenen aan de cliënt. De echte opschaling 

kan echter pas plaatsvinden als we ook om de tafel gaan zitten met 

verzekeraars en de woningbouwvereniging. Wij hopen hier volgend 

jaar gevolg aan te geven.” 

Laura Steman, regionaal projectleider Zorggroep Solis
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AAN DE SLAG

Doortje Boshuizen

d.boshuizen@vilans.nl

DAGSTRUCTUURROBOTS MEDICIJNDISPENSING SLIM TOEGANGSBEHEER 
WONINGEN

Met deze publicatie hebben we een selectie gemaakt van belangrijke aanbevelingen en inzichten. Uiteraard hebben we daarmee 
niet alle vragen beantwoord. We hopen dat deze publicatie je voldoende handvatten biedt om ieder geval met het opstellen van 
een MBc aan de slag te gaan. Heb je nog vragen en opmerkingen? Dan horen wij dat graag. Je kunt daarvoor contact opnemen 
met Vilans-adviseur Doortje Boshuizen.

LEES MEER OVER DE CASUSSENCONTACTPERSOON

https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-dagstructuurrobots
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-medicijndispensing
https://www.vilans.nl/producten/maatschappelijke-businesscase-slim-toegangsbeheer-woningen
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COLOFON

De inhoud van dit document is met zorg samengesteld. Toch is het niet 

uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist 

is. Vilans heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker 

kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan 

inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van 

welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van 

deze informatie.

© 2020 Vilans. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op enig andere 

wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
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