
Onderzoekspeci�caties: Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 

18 jaar en ouder. In totaal hebben er n=1019 respondenten deelgenomen aan het online onderzoek uitgevoerd 

door Kantar, in opdracht van CZ. Het veldwerk heeft van 29 oktober t/m 3 november 2019 gelopen.

Men ziet meerdere voordelen van een digitale huisarts:

4 op de 5

is bereid om bepaalde niet ernstige 
klachten met een digitale huisarts te 
bespreken zodat hun huisarts tijd heeft om 
andere patiënten persoonlijk te helpen.

Nederlanders is (uitermate) positief over 
hun huisarts; Dit komt vooral door de 
deskundigheid en de persoonlijke band.

Daarbij is 30% van mensen 
boven 70 jaar ook positief 
over dit concept.

Huisartsen worden het 
meest als geschikte partij 
gezien om de digitale 
huisarts aan te bieden, 
maar er ligt hier ook een rol 
voor de zorgverzekeraar 
weggelegd.

Ook ziet men verschillende geschikte rollen voor de 
digitale huisarts én kan het voor verschillende 
zorgvragen worden ingezet.

Het is een oplossing voor vragen bij lichte klachten 
of als de huisarts zelf niet aanwezig/bereikbaar is.

De digitale huisarts blijkt 
een goede aanvulling te 
zijn: nagenoeg de helft is 
positief over het concept.

Voor controles bij bijv. diabetes.

Advies om zelf de klacht(en) te verhelpen.

47%
Bereikbaarheid GemakkelijkheidSnelheid

De ‘digitale huisarts’ is een huisartsenteam, maar dan op afstand. 

Dit kunt u 24/7 in plaats van uw eigen huisarts raadplegen. U kunt 

medisch advies vragen of een huisartsconsult hebben op afstand, 

bijvoorbeeld via chat, email, telefoon of beeldbellen. U hoeft dan 

niet (meteen) voor een afspraak op de huisartsenpraktijk langs te 

komen. Bij de digitale huisarts is in de meeste situaties contact 

met uw eigen huisarts niet meer nodig. In die situaties waarbij u 

of de digitale huisarts het nodig vinden, kunt u alsnog naar uw 

eigen of een andere huisartspraktijk.

56%
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