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Voorstellen



NeLL activiteiten
Verbinden en faciliteren (inter)nationaal netwerk

● Kennis & ervaring delen

● Organiseren van expertgroepen/masterclasses

● Gezamenlijke subsidie indienen

eHealth validatie/ implementatie/ opschaling

● eHealth kwaliteitsbeoordelingen

● Scoping beoordelingen

● Value case/businessplan

● Wetenschappelijke validatiestudies

● eLaw

Educatie

● Patiënten, gezondheidswerkers



eHealth in Nederland

● Grote hoeveelheid applicaties (150.000-300.000) beschikbaar in categorieën 

medical en wellness

● Wetgeving niet altijd geschikt voor eHealth en maakt geen onderscheid tussen 

goede en slechte apps

● Versnippering toetsing bij verschillende organisaties met eigen specialisme

● Geen onderscheid goede en slechte digitale zorg; zorgprofessionals en 

patiënten kunnen niet de juiste app kiezen

● eHealth komt niet in het zorgpad / bereikt te de markt



eHealth in Nederland

● Knelpunten:
● Ontsluiten van zorg (big) data, genodigd voor het ontwikkelen van eHealth producten

● Complexe wetenschappelijke validatietrajecten

● Het inbedden van eHealth producten in het bestaande zorgproces

● Zorgdragen voor lange termijn financiering van eHealth producten

● KvW
● Lopende eHealth projecten van MKP-partners

● Als vliegwiel functie dienen voor validatie en doorontwikkeling





Roadmap prototype
https://nell.eu/diensten/roadmap

https://nell.eu/diensten/roadmap


Soorten output

● Praktijkvoorbeelden/lessons learned/interviews/projecten 

● Publicaties elders 

● Diensten/tools 

● Handleidingen/overzichten 

● Bijeenkomsten

○ Verslagen bijeenkomsten 

○ Powerpoint presentaties bijeenkomsten

○ Media (filmpjes) 



Landelijk 
Toetsingskader



Landelijk Toetsingskader digitale 
gezondheidstoepassingen

Opdracht VWS (2020) :

● Ontwikkelen landelijk toetsingskader en uitbrengen advies over meest optimale 

organisatie toetsing

● Als basis: CEN-ISO 82304-2 met aanvullende Nederlandse criteria en werkzame 

elementen bestaande toetsingskaders
Resultaat: 

● Adviesrapport (april 2021) 

● Kamerbrief (december 2021)

Doel:

● Eén nationaal toetsingskader voor digitale gezondheidstoepassingen en een 

uniform nationaal toetsingsproces



Achtergrond: 
betrokken partijen
Bestaande toetsingskaders:
• GGD App Store
• MIND GGZ appwijzer
• Zorgverzekeraars Nederland
• ORCHA
• Digitale Zorggids
• Belgie
• Duitsland
• Engeland 
• Frankrijk



Health app quality label
● Totstandkoming d.m.v. Delphi proces: 

meest ‘valide’ toetsingskader 

wereldwijd

● Certificatie verhoogt vertrouwen en 

daarmee adoptie/ implementatie 

● Ondersteunt besluitvorming m.b.t. 

structurele bekostiging

● Bevordert de digital health industrie

● inspiratie EU Energielabel: herkend 

door 93% consumenten, gebruikt door 

79%, positief effect op kwaliteit, 

geadopteerd in 59 landen buiten de 

EU

● getest met mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden



Health app quality score / getest in app 
store context



Quality Requirements Conformity Assessment

• proportioneel - maximaal 81 vragen inclusief 
maximaal 67 gewogen ja/nee/niet van 
toepassing  kwaliteitsscore-vragen
• toetsbaar - ja-antwoorden moeten worden 
vergezeld van bewijs, wat door onafhankelijke 
experts gecontroleerd wordt 
• relevant - gecreëerd met behulp van een 
Delphi studie met 90 experts uit 8 
stakeholder-groepen uit 6 continenten 
• onderhouden -



Context doet er toe

mondmasker in het OV [Frank de Roo]: E-score ok? mondmasker op de IC [AFP]: alleen A-score ok?



Gewicht

Quality aspect Weight
Healthy and safe 5
Easy to use 1.5
Secure data 2.5
Robust build 1

individuele vragen hebben weging 1, 2 of 3 gekregen aan de hand van 
survey stakeholders

weging overall score:



Behapbaar maken



Proces landelijk toetsingskader



Aansluiting op ZN Leidraad



Pilot traject Landelijk Toetsingskader

● Toetsen 10 digitale gezondheidstoepassingen t.b.v. GGZ, in nauwe 

samenwerking met MIND/GGZ

● Brede selectie gezondheidsapps; zowel wellness, preventie als 

gezondheidsapps die onder de MDR vallen

● Stuurgroep van bestaande Nederlandse kaders: 

Patientenfederatie, GGD, MIND/GGZ, ZN, (NHG)

● Start na toekennen opdracht en samenstellen stuurgroep 

● Doorlooptijd; 9 maanden



Doel pilot

● Ervaring met selectie, filtering, screening en toetsing

● Ervaring met externe app-toetser (ORCHA, GGZ-appwijzer)

● Ervaring met bestaand frontend (GGZ-appwijzer)

● Aansluiting op & synergie met ZN Leidraad

● Rol verschillende stakeholders in proces (selectiecommissie, 

richtlijnen, frontends)

● Programma van eisen IT-infrastructuur

● Uitwerking financiële mogelijkheden toetsingskader



Europese implementatie CEN-ISO 82304-2 

● Momenteel: Europese versnippering van databases met 

kwalitatief hoogstaande digitale gezondheidstoepassingen

● LABEL2ENABLE project (HORIZON; NeLL = lead; EUR 2M)

● Geeft Nederland een voortrekkersrol binnen Europa & wereldwijd



CEN-ISO Light



CEN-ISO standaard ‘light’

Issues CEN-ISO standaard

● Grote hoeveelheid vragen

● betrokkenheid ontwikkelaar om vragen te beantwoorden

● lange doorlooptijd

● kosten

● experts nodig

Light versie

● in samenwerking met Beweegtech Hogeschool Utrecht

● versnelde versie CEN-ISO

● Delphi proces

● elementen van CEN-ISO, GGD appcheck, Orcha Baseline review, beweegtech platform 

● Geen officieel label 

● toetsing door studenten



CEN-ISO standaard ‘light’

De onderdelen die in de vragenlijsten aan bod komen zijn: 

1. Product informatie

2. Veiligheid en gezondheid

3. Gebruiksgemak

4. Beveiligde data

5. Robuustheid

shorturl.at/oGJMP



Feedback?





CEN-ISO light

Product informatie:



CEN-ISO light

Veiligheid en gezondheid (1/3):



CEN-ISO light

Veiligheid en gezondheid (2/):



CEN-ISO light

Veiligheid en gezondheid (3/3):



CEN-ISO light

Gebruiksgemak (1/3:



CEN-ISO light

Gebruiksgemak (2/3:



CEN-ISO light

Gebruiksgemak (3/3:



CEN-ISO light

Beveiligde data (1/2):



CEN-ISO light

Beveiligde data (2/2):



CEN-ISO light

Robuustheid:


