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Inleiding: E-Santé en télésanté 
 

E-Health of E-santé zoals het in Frankrijk wordt genoemd, is een redelijk recente en overkoepelende 

term voor alle domeinen waar informatie- en communicatietechnologieën worden ingezet om het 

welzijn en de gezondheid van de mens, alsmede de gezondheidszorg in het algemeen, te 

verbeteren.  

Hoewel de E-santé sector wordt gekenmerkt door een snelle technologische vooruitgang, met vele 

ontwikkelingen en nieuwe commerciële mogelijkheden die zich hierbij aanbieden, staat de Franse 

gezondheidszorg ook bekend als een logge sector met een enigszins wantrouwende blik op 

vernieuwing en innovatie. De traditionele insteek van zowel artsen als overheidsinstanties maakt 

dat de E-Santé in Frankrijk nog in de kinderschoenen staat en achterloopt op bijvoorbeeld België, 

de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk. Dit maakt dat het niet eenvoudig is om de 

nieuwe technologieën te introduceren op de Franse markt. 

Sinds kort komt de Franse E-Santé sector echter in beweging. De Franse overheid begrijpt dat de 

nood om nieuwe innoverende producten groot is. Maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing 

en het grote tekort aan artsen op het platteland vragen om oplossingen, die geboden kunnen 

worden door producten en diensten binnen de telegeneeskunde. Bovendien zou het aantal 

ziekenhuisopnames en de transportkosten naar de ziekenhuizen kunnen worden verminderd door 

mogelijkheden te bieden voor Hospitalisation à Domicile, waarbij de patiënt thuis kan worden 

behandeld en opgevolgd.  

Start-ups die nieuwe innoverende producten ontwikkelen schieten als paddestoelen uit de grond 

en grote spelers in zowel de medische- als de telecommunicatiesector spelen in op de nieuwe 

vraag en de ontstane commerciële mogelijkheden.  

Deze studie geeft een stand van zaken van de Franse E-santé markt, die in de komende jaren sterk 

zal evolueren om de achterstand in te halen. Dit zal ook kansen en mogelijkheden opleveren voor 

de Vlaamse bedrijven.   
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1. Cijfers en terminologie  
 

E-santé verbindt de medische sector met de ICT-wereld. Dit betekent dat we verschillende types 

spelers op de markt kunnen onderscheiden:  

- ICT-sector: Fabrikanten van communicatie- en informatietechnologieën die hun 

producten en diensten aanpassen aan de nieuwe vraag vanuit de (vergrijzende) 

maatschappij.  

- Medische sector: Fabrikanten van medische hulpmiddelen 

- Pure players: Start-ups die een product(gamma) hebben ontwikkeld die volledig in het 

teken staat van eHealth. 

Dit intersectorale karakter van de E-santé maakt het moeilijk om harde marktcijfers te geven. 

Volgens de Direction Générale des Entreprises, die onderzoek liet uitvoeren door Care Insight en 

Opusline, twee adviesbureaus gespecialiseerd in de e-santé, werd de markt van de e-santé in 2014 

geschat op 2,7 miljard euro. Helaas zijn er op dit moment geen recentere cijfers beschikbaar, 

simpelweg omdat de sector niet duidelijk is af te bakenen.  

Wat betreft de terminologie en de sub-sectoren binnen de E-santé sector bestaan vele meningen. 

Wij baseren ons in deze studie op de categorisatie die wordt voorgesteld in het vakblad Science 

& Santé (n29, januari 2016), namelijk: 

 

 

 

 

 

 

E-Santé

Systèmes d'informations de santé (H1.1)

Systèmes d'informations hospitaliers 
(H1.1.1)

Télésanté (H1.2)

Télémédecine (H2)

M-Santé (H3)
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1.1. Informatiesystemen voor de gezondheidszorg  

 

Dit onderdeel van de E-santé staat in het teken van de digitale verwerking en uitwisseling van 

patiënteninformatie tussen (huis)artsen en andere specialisten, binnen of buiten het ziekenhuis, 

maar ook met verzekeringsmaatschappijen en patiënten. Deze informatiesystemen worden ook 

wel Systèmes d’informations de Santé (SIS) genoemd.  

De meest bekende voorbeelden van deze systemen zijn het elektronische patiëntendossier: het 

Dossier Médical Partagé (www.dmp.gouv.fr) en het SESAM-Vitale systeem dat opereert achter de 

Carte Vitale (www.sesam-vitale.fr), de Franse ziekenfondskaart.    

 

1.1.1. Informatiesystemen voor ziekenhuizen 

Binnen de informatiesystemen voor de gezondheidszorg onderscheiden we bovendien de 

zogenaamde Systèmes d’informations hospitaliers (SIH). Zoals de naam al doet vermoeden worden 

deze systemen gebruikt in ziekenhuizen en klinieken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Logiciel 
d’aide à la prescription (LAP). Deze software wordt geïntegreerd in de systemen die door artsen 

worden gebruikt bij het voorschrijven van nieuwe medicijnen. Het LAP geeft automatische 

meldingen bij:  

- Contra-indicaties of allergieën  

- Gevaarlijke combinaties van medicijnen die tegelijkertijd worden voorgeschreven 

- Gevaarlijke medicatie in verband met andere bestaande pathologie 

De Direction Générale de l’Offre des Soins (DGOS) publiceert jaarlijks de ‘Atlas des systèmes 

d’Informations Hospitaliers’, een uitgebreid onderzoek waarin de belangrijkste gegevens en trends 

worden besproken. U kunt het rapport gratis downloaden via de volgende link:  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_atlas_sih_2017.pdf 

In deze studie zullen we deze ICT-tak van de E-Santé niet verder uitwerken. Wij focussen op het 

tweede onderdeel, namelijk de Télésanté, dat dichter bij de medische kant van de sector staat. 

 

1.2. Télésanté  

 

Het begrip télésanté wordt opgesplitst in: 

- Télémédecine (telegeneeskunde), waar alle medische handelingen worden ondergebracht 

die op afstand worden uitgevoerd met behulp van nieuwe communicatie- en 

informatietechnologieën,  

- M-santé, dat staat voor Mobile Santé. Dit is een recente ontwikkeling binnen de télésanté 

waarin we de mobiele applicaties en IoT-apparaten terugvinden die worden ontwikkeld 

om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te stimuleren.  

 

 

 

http://www.dmp.gouv.fr/
http://www.sesam-vitale.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_atlas_sih_2017.pdf
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1.2.1. Doelen en doelgroepen 

De Franse overheid heeft twee belangrijke doelgroepen aangewezen voor de telegeneeskunde, 

namelijk:  

- Patiënten met chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten 

- Senioren en personen met een handicap.  

Met het stimuleren van de e-santé sector probeert de Franse overheid niet alleen een groot 

potentieel voor de Franse industrie te kunnen ontsluiten, maar vooral de volgende 

maatschappelijke problemen aan te pakken: 

- Vergrijzing van de bevolking 

- Groei van aantal chronisch zieke en zorgafhankelijke patiënten  

- Beperkte toegang tot de gezondheidszorg in landelijke gebieden (wachttijden, reisduur en 

afstand naar ziekenhuizen) 

Er wordt onder andere gestreefd naar een sterke ontwikkeling van de telegeneeskunde buiten de 

ziekenhuizen, wat ten goede moet komen van patiënten die zorg en/of begeleiding krijgen van 

thuiszorgdiensten of via de huisarts. Dit wordt ook wel hospitalisation à domicile (HAD) genoemd. 

Op deze manier zou de telegeneeskunde kunnen bijdragen aan het verminderen van het aantal 

ziekenhuisopnames en de transportkosten naar de ziekenhuizen. Bovendien zouden de nieuwe 

technologieën het nationale gezondheidssysteem efficiënter moeten maken. Ideaal gezien zouden 

op deze manier ook de kosten van de gezondheidszorg gedrukt kunnen worden.  

In de eerste fase zal dit echter zeker niet lukken. Ziekenhuizen en zorginstellingen zullen eerst 

grote investeringen moeten doen om de nieuwe diensten op te zetten. Denkt u hier bijvoorbeeld 

aan de aankoop van nieuwe ICT-apparaten en software, de aanleg van beveiligde netwerksystemen 

en opleiding van het personeel.  

In eerste instantie doelt de overheid dus voornamelijk op het verbeteren van de kwaliteit van de 

zorg en niet op besparen. (Bron: Irdes, 2016)  

Uit een enquête van IPSOS/ASIP (2017) blijkt dat artsen hopen dat de invoering van digitale 

technieken in de gezondheidszorg zal zorgen voor:  

 - Vermindering van bepaalde vaak terugkerende medische handelingen en onderzoeken   

 (72%) 

 - Betere samenwerking tussen de artsen binnen en buiten het ziekenhuis (55% van de 

artsen en 69% van de specialisten).  
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2. Telegeneeskunde 
 

In het decreet 2010-1229 van 19 oktober 2010 worden de vijf verschillende soorten medische 

handelingen beschreven die binnen de telegeneeskunde vallen: teleconsultatie, tele-expertise, 

telesurveillance, tele-assistentie en medische antwoorden. Tijdens deze medische handelingen is 

er ofwel sprake van contact tussen patiënt (en professional) met een andere specialist ofwel tussen 

meerdere specialisten (in het geval van tele-expertise en tele-assistentie).  

In de volgende paragrafen bespreken we deze medische handelingen in detail en illustreren deze 

met enkele voorbeeldsituaties.  

2.1. Teleconsultatie 

 

Zoals de term al zegt, gaat het hier om een consulatie op afstand, die wordt uitgevoerd door een 

medische specialist door middel van bijvoorbeeld een videoconferentie of via de telefoon. 

Teleconsultatie kan plaatsvinden tussen een specialist die rechtstreeks in contact is met een 

patiënt of tussen een medische specialist en een patiënt die tijdens het gesprek vergezeld wordt 

door een verpleegster (binnen een verzorgingshuis bijvoorbeeld).  

Voorbeeld: 

Een neuroloog in een lokaal ziekenhuis in een regio waar een tekort aan specialisten is geeft 

diagnostiek via videoconferentie die het mogelijk maakt om beroertes te diagnosticeren. Dankzij 

de hulp van een verpleger die ter plekke is, kan de specialist de patiënt onderzoeken en de 

diagnostiek en mogelijke behandeling bevestigen.  

 

2.2. Tele-expertise 
 

Door het gebruik van nieuwe technologieën kunnen verschillende artsen, specialisten en zelfs 

ziekenhuizen samen overleggen over bijvoorbeeld een behandelingsplan. Afstand speelt in dit geval 

geen rol meer. Via tele-expertise kunnen competenties gegroepeerd worden bij overleg tussen 

artsen en specialisten binnen dezelfde sector, of elkaar aanvullen bij overleg door artsen uit 

verschillende specialismen die van belang kunnen zijn bij de behandeling van een patiënt.  

Voorbeeld:  

Een arts geeft zijn/haar mening over een röntgenfoto die via mail of smartphone wordt 

doorgestuurd. De arts neemt hierdoor de verantwoordelijk op voor de diagnose die op basis 

hiervan wordt gegeven, ook al is hij/zij niet fysiek betrokken bij de patiënt. Het is daarom 

belangrijk bij de tele-expertise dat de kwaliteit van de doorgestuurde informatie juist wordt 

ingeschat, waardoor fouten in de interpretatie of diagnose kunnen worden vermeden.  
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2.3. Telesurveillance  

 

Interpretatie van gegevens (klinische, radiologische en biologische resultaten) die nodig zijn voor 

de medische opvolging van een patiënt. Deze gegevens kunnen automatisch doorgestuurd worden 

of in een database geplaatst worden, of doorgestuurd worden tussen medisch specialisten. Zo kan 

een andere specialist (huisarts bijvoorbeeld) bepaalde onderzoeken uitvoeren.  

Voorbeeld: 
 
Een ziekenhuis slaat real-time gegevens op van bejaarde patiënten die gevolgd worden in het 

kader van een HAD (Hospitalisation à Domicile). Dit wil zeggen dat de patiënten bepaalde zorg 

genieten zonder dat ze hiervoor moeten worden opgenomen. Op basis van de op afstand 

ontvangen gegevens kan de arts beslissingen nemen over de eventuele behandeling van deze 

patiënt. Het opnemen en versturen van deze gegevens (fysiologische indicatoren) kan worden 

geautomatiseerd en uitgevoerd door zowel patiënt als medisch specialist.  

 

2.4. Tele-assistentie 
 

Assistentie van een expert voor het uitvoeren van een medische handeling. Het gaat hier dus om 

een relatie van professional tot professional. Dankzij tele-assistentie kan het mogelijk worden 

gemaakt om de relatief eenvoudige handelingen te delegeren naar minder gediplomeerde 

professionals, zoals verzorgers in verzorgingshuizen. 

Voorbeeld:  

Een radioloog in een dunbevolkt gebied dat wordt gekenmerkt door een tekort aan medische 
specialisten wordt gevraagd om de uitvoerder (huisarts, ambulance-arts, …) te helpen bij het maken 
van een scan om eventuele beroertes op te sporen.  

 

2.5. Medische analyse voor spoedinterventies  

 

Deze laatste categorie bevat de medische analyse die wordt gedaan door de dienstdoende arts op 

de alarmcentrale. Deze doet een eerste telefonische diagnose om te bepalen of interventie van een 

ambulance nodig is.  
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3. M-Santé 
 

M-santé staat voor Mobile Santé, ofwel het gebruik van IoT-apparaten en applicaties die een link 

hebben met gezondheid(zorg). Hoewel de M-santé pas recent is geïntroduceerd binnen de E-santé 

sector, kent deze een zeer sterke groei. Dit onderdeel is het meest bekend bij het grote publiek en 

heeft zijn populariteit mede te danken aan het succes van technologische innovaties en de snelle 

ontwikkeling van mobiele apparaten. 

Een IoT-apparaat (of objet connecté in het Frans) is een product dat in verbinding staat met het 

internet. Onder deze apparaten vallen bijvoorbeeld hartslagmeters, weegschalen en 

bloeddrukmeters die data verzamelen door middel van sensoren. Volgens onderzoek uitgevoerd 

door Odoxa in januari 2015, blijkt dat een derde van alle Franse één of meerdere apparaten bezit 

waarmee lichaamsbeweging of fysiologische functies kunnen worden gemeten. Opvallend feit is 

echter dat het grootste deel van de gebruikers niet ziek is, maar het apparaat gebruikt ter 

monitoring van sportprestaties.  

Naast de IoT-apparaten zijn er ook vele mobiele applicaties in gebruik die dit soort informatie 

opnemen, opslaan of doorsturen. We onderscheiden grofweg drie soorten applicaties binnen de 

M-santé: 

- Applicaties voor het grote publiek   
Voor het meten van hartslag, stappen, gewicht, aantal slaapuren, ingenomen calorieën, 
enz.  
 

- Applicaties om zieken zelfstandig(er) te maken.  
Voor het zelf (thuis) meten van bepaalde vitale functies of andere waarden te 
controleren (gewicht, bloedsuikerspiegel, enz.)  
 

- Applicaties voor artsen en specialisten  
Deze applicaties maken het mogelijk om bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een 3D- 
reconstitutie van organen te bekijken via een tablet. 

  

3.1. Quantified self  

 

Bij het gebruik van applicaties en IoT-apparaten staat de ‘quantified self’ centraal. Quantified self 

staat voor het in kaart brengen van informatie over jezelf door bepaalde technologieën te 

integreren in het dagelijks leven. De gebruikte apparaten en applicaties maken het mogelijk om 

betere zelfkennis te ontwikkelen door meetbare en traceerbare gegevens te verzamelen. Dankzij 

deze gegevens wordt het mogelijk gemaakt om zowel lichaam als gedrag te monitoren.  

De gezondheidszorg biedt grote opportuniteiten voor de M-santé. Hierbij gaat het niet alleen om 

applicaties en IoT-apparaten voor gebruik bij de behandeling van patiënten, maar ook bij de 

preventie van ziekten en de promotie van een gezonde levensstijl. Deze informatie kan namelijk 

een zeer waardevolle informatiebron vormen voor artsen en onderzoekers, met name voor het 

opstellen van preventieve maatregelen. Volgens onderzoek van Odoxa (januari 2015) meent 67% 

van de bevolking en 81% van de artsen dat deze apparaten en applicaties kunnen bijdragen aan 

de verbetering van behandeling en gezondheidszorg in het algemeen.  
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Er zijn veel IoT-apparaten in ontwikkeling die medisch betrouwbare en meetbare gegevens zullen 

kunnen afleveren. In dit geval is de patiënt medeverantwoordelijk voor het aanleveren van 

medische gegevens.  Door het ter beschikking stellen van bepaalde IoT-apparaten, apps en 

onlineplatformen wordt het makkelijker gemaakt voor patiënten met chronische aandoeningen 

om fysiologische waarden te noteren, bij te houden en door te sturen naar bevoegde artsen. 

Hiermee kunnen eventuele complicaties of ziekenhuisopname worden voorkomen. De behandeling 

van patiënten zou in de toekomst als een soort samenwerking tussen arts en patiënt kunnen 

worden beschouwd. 

 

3.2. IoT-apparaat of medisch hulpmiddel?  

 

IoT-apparaten en applicaties kunnen dus ingezet worden in de gezondheidszorg, ter preventie of 

bij telesurveillance van patiënten. Echter, IoT-apparaten voor gezondheid zijn echter niet per 

definitie medische hulpmiddelen. Ze kunnen ook enkel als consumptiegoed gebruikt worden buiten 

het kader van medische behandeling, door niet-zieke personen. Voor de marktbenadering is het 

dus van groot belang om te beslissen of u uw product als medisch hulpmiddel wilt presenteren 

en laten certificeren.  

Hoe wordt het onderscheid gemaakt?  

- Een IoT-apparaat wordt als consumptiegoed beschouwd als deze het doel heeft om het 

algehele gevoel van lichamelijk en mentaal welzijn te verbeteren, zonder dat deze gegevens 

volstrekt medisch betrouwbaar moeten zijn of als basis dienen voor medische analyse of 

interpretatie.  

 

- Wanneer de gegevens die door het IoT-apparaat gestructureerd worden verzameld en 

gebruikt kunnen worden voor diagnose, opvolging, controle of behandeling kunnen we 

spreken van een medisch hulpmiddel.   

 

Vanzelfsprekend moet een product dat als medisch hulpmiddel gaat dienen aan veel meer eisen 

voldoen dan een product dat onder de consumptiegoederen valt. Sommige artsen pleiten daarom 

voor de introductie in de gezondheidszorg van IoT-apparaten die niet als medisch hulpmiddel, 

maar als consumptiegoederen worden beschouwd, ook al is de motiverende werking van 

stappentellers, calorieëntellers of welzijnsapplicaties nog niet wetenschappelijk bewezen. ICT-

producten die als consumptiegoederen worden gepresenteerd zijn namelijk makkelijker, sneller en 

goedkoper op de markt te brengen.  

 

In hoofdstuk 4 bespreken we niet alleen de verschillende mogelijke marktbenaderingen voor 

medische hulpmiddelen voor de telegeneeskunde, maar ook voor IoT-apparaten die als 

consumptiegoederen worden gecommercialiseerd.   
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3.2.1. Praktijkvoorbeelden  

De scheidingslijn tussen het bevorderen van gezondheid en/of welzijn en het aanbieden van zorg 

is echter erg dun. Laten we dit illustreren met een aantal voorbeelden.  

- Hartslagmeter:  

Functie: Het geven van feitelijke en onbewerkte informatie, namelijk het aantal hartslagen per 

minuut. Wanneer deze cijfers enkel ter informatie dienen is het product géén medisch 

hulpmiddel, maar enkel een IoT-apparaat.  

Echter, als de hartslagmeter een diagnose moet geven en de ruwe gegevens dus worden 

geïnterpreteerd, of als de hartslagmeter als hulpmiddel wordt gebruikt bij de opvolging van 

een chronische ziekte, moet het apparaat gezien worden als een medisch hulpmiddel. De 

regelgeving is in dit geval een stuk strikter. Het product zal dan de nodige klinische testen 

moeten ondergaan. (Bron: S&S, n16, Grand Angle)   

- Applicatie voor diabetespatiënten 

Functie: Bloedsuikerwaarden bijhouden. Deze applicatie wordt gebruikt door 

diabetespatiënten in het kader van auto- en eventueel telesurveillance. Wanneer deze gegevens 

niet worden doorgestuurd of gebruikt worden voor diagnostiek zou de applicatie enkel als 

IoT-product kunnen worden gezien.  
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4. Marktbenadering 
 

We bespreken in dit hoofdstuk de verschillende manieren van commercialisering van uw product 

voor de telegeneeskunde. Dit kan een apparaat zijn dat gebruikt wordt in ziekenhuizen, 

artsenpraktijken, zorginstituten, een bepaalde software, een IoT-apparaat of een applicatie voor 

telesurveillance, tele-expertise, teleconsultatie of tele-assistentie.  

In het voorafgaande hoofdstuk bespraken we reeds dat de marktbenadering voor M-Santé 

producten (applicaties of IoT-apparaten) afhankelijk is van het feit of uw product als medisch 

hulpmiddel of als ICT-consumptiegoed voor particulier gebruik op de markt wordt gebracht. We 

leggen in dit rapport de nadruk op de producten die in de gezondheidszorg gebruikt kunnen 

worden door zowel professionals als patiënten en die dus gecertificeerd moeten worden als 

medisch hulpmiddel.  

 

4.1. Deelname aan overheidsprojecten 

 

Zoals we eerder in deze studie al hebben aangegeven, wordt de telegeneeskunde in Frankrijk niet 

bepaald gekenmerkt door de snelle ontwikkeling, ondanks de grote maatschappelijke vraag en het 

industriële potentieel.   

De Franse overheid heeft in 2014 beslist om een aantal projecten op te starten waarin 

telegeneeskundige technologieën en producten kunnen worden getest. Deze projecten de zijn 

voorzien in de Wet voor de financiering van de Sécurité Sociale (Article 36 de la Loi 2013-1203 du 

23 déc 2013) en worden uitgevoerd op regionaal niveau, door de Agences Régionales de Santé 
(ARS) die hebben geantwoord op de oproep tot kandidaatstelling.  

Er is ongeveer 8,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze projecten. Deze 

worden begeleid door het ministerie van Volksgezondheid en de Sécurité Sociale, door de ARS, via 

conventies tussen lokale verzekeringsmaatschappijen, zorgprofessionals, medische instituten en 

instellingen en psychosociale instellingen.   

De telegeneeskunde moet in eerste instantie beantwoorden aan een nood vanuit de praktijk en 

moet bijdragen aan een betere toegang tot en continuïteit binnen de zorg. De projecten worden 

daarom vooral opgezet in gebieden en sectoren waar het zorgaanbod te kort schiet.  

Deze testfases voor teleconsultatie, tele-expertise en telesurveillance betreffen vier verschillende 

domeinen: 

- Cardiologie 

- Ademhalingsproblemen 

- Nefrologie (nierproblemen) 

- Diabetes 

Er is echter een grote achterstand ontstaan op deze planning. Het heeft namelijk meer dan 3 jaar 

geduurd om een lastenboek op te stellen die het mogelijk maakt om de experimenten ook 

daadwerkelijk op te starten. De strenge Franse regelgeving en de complexe bestuursorganisatie 

bleken grote struikelblokken bij het inkaderen van deze projecten, waardoor deze pas begin 2017 

van start zijn gegaan. Volgens initieel plan zou de Haute Autorité de Santé (HAS), de Franse 
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overheidsinstantie voor de gezondheidszorg1 in september 2017 de eerste evaluaties van de 

projecten moeten publiceren, maar vanwege het gebrek aan langetermijnresultaten van de 

projecten is het op dit moment nog niet mogelijk om representatieve gegevens te tonen en 

conclusies te trekken. Dit rapport zal de volgende aspecten evalueren: 

- Vergemakkelijking van toegang tot de zorg (doel: vermindering van de wachttijden) 

- Vermindering van economische, geografische of sociale redenen voor afzien van zorg 

- Verbetering van organisatie van zorg: bij opnames, zorg aanbieden, tijdsindeling van 

artsen.  

- Kwaliteit van de zorg (doel: opnames in ziekenhuis en bij eerste hulp verminderen) 

- Tevredenheid van de betrokken patiënten   

- Kosten van de zorg 

Deze evaluatie is van groot belang voor de veralgemening van de telegeneeskunde in Frankrijk. De 

resultaten zullen namelijk als basis dienen voor de beslissing van de overheid om de producten en 

diensten binnen deze telegeneeskundige projecten te generaliseren en toe te voegen aan de LPPR 

(Liste des Produits et Prestations Remboursables), de lijst met behandelingen en producten die 

vergoed worden door de sécurité sociale. Volgens de herziene agenda (die dateert van mei 2017) 

wordt de evaluatie van de lopende projecten voor telesurveillance binnen de cardiologie, 

nefrologie en voor ademhandelingsproblemen, tele-consulatie en tele-expertise verwacht in het 

derde trimester van 2018.2 

U kunt de lopende regionale projecten opzoeken via het platform HUB TELEMED 

(www.hubtelemed.eu), dat in mei 2017 is opgericht door de vereniging ‘Agir pour la Télémédecine’. 
Dit platform is ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende regionale 

projecten te vergemakkelijken. Zo kunt u na inschrijving bijvoorbeeld zoeken naar lopende 

projecten op basis van pathologie, regio, specialiteit of telegeneeskundige handeling.  

De website geeft bovendien interessante statistieken over de lopende projecten binnen de 

telegeneeskunde:  

                                                           
1 In hoofdstuk 7 geven we een korte beschrijving van de belangrijkste instellingen en organisaties die in deze 
studie worden vermeld.  
2 President Macron heeft aangegeven van de telegeneeskunde een prioriteit te maken. Telegeneeskundige 
behandelingen moeten zo snel mogelijk een droit commun worden. 

http://www.hubtelemed.eu/
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      Bron: www.hubtelemed.eu/statistiques 

 

Op het moment van schrijven is het platform nog niet toegankelijk voor buitenlandse bedrijven, 

maar dit is slechts een kwestie van tijd. De initiatiefnemers hopen het platform voor eind 2017 te 

kunnen openstellen voor bedrijven uit Québec, om vervolgens ook de Europese landen erbij te 

betrekken.  



 
18  

4.2. Rechtstreekse marktbenadering 

 

Het is niet verplicht om de Franse markt te bewerken via deelname aan regionale projecten. Ook 

rechtstreekse marktbenadering is een optie. Echter, omdat de telegeneeskunde in Frankrijk nog 

niet algemeen ontwikkeld is, zijn de ziekenhuizen en artsen erg terughoudend en soms zelfs 

wantrouwend tegenover de introductie van nieuwe innoverende producten.  

Afhankelijk van het doel van uw product, namelijk een medisch hulpmiddel (4.3.1) of een IoT-

apparaat dat de gezondheid van mensen moet verbeteren of voor preventie kan dienen (4.3.2) 

kunt u de markt via verschillende kanalen bewerken.  

 

4.2.1. Medische hulpmiddelen 

- Rechtstreekse verkoop  

Voor medische hulpmiddelen binnen de telegeneeskunde kunt u het beste de ziekenhuizen en 

apotheken rechtstreeks benaderen. Wanneer u een innovatief product of dienst op de markt wenst 

te brengen, is het echter nodig dat u een volledige service kunt bieden: van installatie, tot opleiding 

van personeel en klantenservice.  

- Multimerkverdelers en groothandels  

Wanneer uw innovatieve product nog niet bekend (of op de markt) is, zullen verdelers en 

groothandels die leveren aan ziekenhuizen en apotheken zeer hoogstwaarschijnlijk vragen welke 

investeringen u voorziet voor marketing, communicatie en publiciteit om een succesvolle 

marktintroductie te kunnen nastreven. Ze zullen namelijk willen kunnen rekenen op een 

gegarandeerd zakencijfer.  

- Franse vestiging/domiciliëring  

Bijna alle buitenlandse bedrijven die succesvol zijn op de Franse markt hebben een Franse 

vestiging. U kan beginnen met een domiciliëring. Dit is uiteraard niet verplicht of noodzakelijk, 

maar kan een grote troef zijn bij de introductie op de markt. Meer informatie hierover vindt u op 

de landenpagina op de website van Flanders Investment & Trade.   

 

Voor meer marktinformatie over de commercialisering van medische hulpmiddelen of voor 

concrete contacten kunnen Vlaamse bedrijven contact opnemen met de Franse kantoren van 

Flanders Investment & Trade.   

 

4.2.2. Consumptiegoederen  

We geven u graag een aantal denkpistes voor de commercialisering van IoT-apparaten die niet als 

medisch hulpmiddelen, maar als consumptiegoederen op de markt worden gebracht.  

- Winkelketens  

Winkelketens zoals Darty, But en Fnac, maar ook grote supermarkten als Auchan, Intermarché, 

Carrefour, LeClerc, enz. verkopen een groot assortiment aan ICT-producten, waaronder ook IoT-

apparaten. Aangezien deze studie voornamelijk een medische insteek heeft, houden we dit 

onderdeel redelijk beperkt. Indien Vlaamse bedrijven meer informatie wensen te ontvangen over 

de Franse retailers, kunnen zij uiteraard terecht bij een van onze Franse kantoren.   

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/frankrijk/zakendoen-frankrijk
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- Verzekeringsmaatschappijen  

Een aantal verzekeraars en mutuelles hebben vanuit preventief oogpunt IoT-apparaten ter 

beschikking gesteld aan hun klanten. AXA (www.axa.fr) was de eerste verzekeraar die een test 

heeft uitgevoerd door 1000 klanten een gratis Withings (nu onderdeel van Nokia) horloge te geven. 

Dit horloge meet het zuurstofgehalte in het bloed, hartslag en heeft een geïntegreerde 

stappenteller. De verzekeraar stelde hierbij echter als voorwaarde dat de gegevens mochten 

worden opgeslagen en geanalyseerd voor preventieve doeleinden.  

 

Deze ontwikkeling maakt de verzekeraars tot een potentiële doelgroep voor de commercialisering 

van IoT-apparaten. De vergelijkingswebsite Le Lynx maakte een top 10 van zorgverzekeraars 

(mutuelles) in Frankrijk met de meeste aangesloten leden: 
 

1. Harmonie Mutuelle 

www.harmonie-mutuelle.fr  

143, rue Blomet   

75015 PARIS  
 

2. Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 

www.mgen.fr  

3 square Max Hymans  

75748 PARIS cedex 15 

+33 1 40 47 20 20  

 

3. La Mutuelle Générale 

www.lamutuellegenerale.fr  

1-11 rue Brillat-Savarin 

75013 PARIS  

nous-contacter@lamutuellegenerale.fr  

 

4. EOVI MCD Mutuelle 

www.eovi-mcd.fr  

173 rue de Bercy 

CS 31802  

75584 PARIS cedex 12 

contact@eovi-mcd.fr  

 

5. MNH (voor ziekenhuispersoneel)  

331 avenue d’Antibes 

45200 AMILLY  

+33 2 38 90 70 00  

courrier@mnh.fr  

 

6. Viasanté Mutuelle (AG2R LA MONDIALE) 

www.mutuelle-viasante.fr  

104-110 boulevard Haussmann 

75379 PARIS cedex 08  

+33 5 53 03 31 00 

contact@viasante.fr  

http://www.axa.fr/
http://www.harmonie-mutuelle.fr/
http://www.mgen.fr/
http://www.lamutuellegenerale.fr/
mailto:nous-contacter@lamutuellegenerale.fr
http://www.eovi-mcd.fr/
mailto:contact@eovi-mcd.fr
mailto:courrier@mnh.fr
http://www.mutuelle-viasante.fr/
mailto:contact@viasante.fr
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7. Adrea Mutuelle 

www.adrea.fr  

25 place de la Madeleine 

75008 Paris 

+33 9 73 310 310  

 

8. Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

www.mnt.fr  

4 rue d’Athènes 

75009 PARIS 

+33 9 72 72 02 02  

 

9. Uneo 

www.groupe-uneo.fr  

48 rue Barbès 

92544 MONTROUGE cedex  

+33 9 70 809 709  

 

10. MAAF Santé (GROUPE COVEA)  

www.maaf.fr 

Chauray 

79036 NIORT cedex 9  

+33 5 49 34 35 36 

 

4.3. Certificaten en kwaliteitslabels 

 

Een eerste stap voor commercialisering van IoT-apparaten die als medisch hulpmiddel kunnen 

worden ingezet is certificering. Afhankelijk van de functie van het apparaat moet er een aantal 

fases worden doorlopen om de nodige certificaten en labels te verkrijgen.  

4.3.1. CE-markering en AFNOR 

Voordat u een product op de Franse markt kunt brengen, moet deze de CE-markering hebben 

ontvangen. De CE-markering is opgezet om de Europese richtlijnen te kunnen harmoniseren. Een 

CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste en wettelijke Europese eisen. 

In sommige gevallen dienen ook de AFNOR-normen te worden gerespecteerd (AFNOR = Association 

Française de Normalisation). 

 

4.3.2. Liste des Produits et Prestations Remboursables   

Om een succesvolle commercialisering van een medisch hulpmiddel te realiseren is het van belang 

dat het product op de LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) wordt opgenomen, 

zodat het wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Hiervoor voldoet een CE-markering niet 

altijd, want een product dat als medisch hulpmiddel gaat dienen moet logischerwijs aan veel meer 

eisen voldoen dan een product dat onder de consumptiegoederen valt. Het product moet daarom 

nog meerdere testen doorstaan. 

http://www.adrea.fr/
http://www.mnt.fr/
http://www.groupe-uneo.fr/
http://www.maaf.fr/
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De Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé 

(CNEDiMTS), onderdeel van de Haute Autorité de Santé, beslist over aanvragen om opgenomen te 

worden in deze lijst.  Meer informatie over het indienen van een dossier vindt u op de website van 

de HAS:   

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/fr/modalites-pratiques-de-depot-d-un-dossier-aupres-

de-la-cnedimts  

Op dit moment zijn er echter maar een klein aantal mobiele apparaten opgenomen in deze lijst. 

Het gaat hier voornamelijk om bloeddrukmeters, glucosemeters, enz. Voor de E-health applicaties 

lijkt de weg naar opname op de lijst moeilijker. De eerste applicatie die in aanmerking is gekomen 

voor vergoeding is Diabeo van Sanofi/Voluntis en staat pas sinds 2016 op de LPPR. De applicatie 

is hiervoor uitgebreid getest door de HAS om te bepalen of deze een positief effect heeft op de 

behandeling van patiënten en wordt uiteindelijk enkel vergoed voor patiënten met diabetes type 

1, met een slecht gereguleerde diabetes, op voorwaarde dat ze een opleiding krijgen over het 

gebruik van de app.  

We zien hier wederom de terughoudende houding van de Franse overheid, die graag eerst bewijs 

wil zien via studies en testprojecten dat de apps en IoT-apparaten een meerwaarde zijn voor de 

behandeling van patiënten. 

Wanneer een product op de LPPR wordt vermeld, wordt deze bovendien alleen vergoed op 

doktersvoorschrift.  

 

4.3.3. Certificering bij de CNIL  

CNIL staat voor Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). Deze 

organisatie controleert bedrijven en producten op bescherming van persoonsgegevens. De CNIL 

maakt een duidelijk onderscheid tussen de gegevensbescherming van gegevens voor welzijn of 

gezondheid.  De gezondheidsgegevens worden namelijk gezien als gevoelige informatie volgens 

artikel 8 in de Loi Informatique et Libertés. Voor een IoT-apparaat dat niet als medisch hulpmiddel 

wordt gebruikt, dus waarbij de gegevens niet worden gebruikt voor medische doeleinden, gelden 

er alleen enkele meldingsformaliteiten. Bij het verzamelen van persoonsgegevens moet er uiteraard 

rekening gehouden worden met de wet Informatique et Libertés, maar de fabrikant hoeft in dit 

geval alleen de gebruikersvoorwaarden door te sturen aan de CNIL.  

De gegevens die worden verzameld door een apparaat dat is gecertificeerd als medisch hulpmiddel 

kunnen worden gebruikt door zorgprofessionals. Voor deze apparaten is er een goedkeuring van 

de CNIL nodig voordat u de dienst mag aanbieden. Deze procedure is ingewikkelder en duurt 

gemiddeld 2 tot 6 maanden.  

Belang van certificering voor de gebruiker en de distributeur.   

 

Dankzij deze certificering weet zowel patiënt als arts dat het product betrouwbaar is. De gebruiker 

wordt beschermd tegen misbruik, omdat onder andere een goede transfer en communicatie van 

persoonsgegevens worden gegarandeerd. Fabrikanten van gecertificeerde producten zijn verplicht 

om te vermelden aan wie de gegevens van de gebruiker worden doorgestuurd. Deze moet 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/fr/modalites-pratiques-de-depot-d-un-dossier-aupres-de-la-cnedimts
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464498/fr/modalites-pratiques-de-depot-d-un-dossier-aupres-de-la-cnedimts
http://www.cnil.fr/
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bovendien zelf kunnen bepalen wie de eventuele ontvanger(s) is/zijn.  

 

De verzamelde gezondheidsgegevens zijn zeer interessant voor onderzoek van zorgprofessionals. 

Voor hen is het zeer belangrijk dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Een certificatie bevestigt de 

betrouwbaarheid van de metingen. Bovendien kan een gecertificeerd product worden 

voorgeschreven door artsen, verkocht worden in apotheken en eventueel vergoed worden door 

het ziekenfonds.  

 

4.3.4. Keurmerk van CSF Santé  

Het Comité Stratégique de Filière Santé Industries et Technologies de Santé (CSF), onderdeel van het 

ministerie van Economie en Financiën, is opgericht in 2013 en groepeert verschillende partijen 

binnen de gezondheidszorg: overheden, industriëlen, zorgprofessionals, onderzoekers, enz.. De CSF 

bestaat uit een tiental werkgroepen die een aantal gemeenschappelijke doelen voor ogen hebben:  

- De attractiviteit van de R&D in Frankrijk bevorderen  

- Het vertrouwen van de patiënt terugwinnen en veilige producten aanbieden die voor 

iedereen toegankelijk zijn.  

- Het behouden en stimuleren van de industriële productie van gezondheidsproducten in 

Frankrijk en het laten groeien van nieuwe sectoren 

- Nieuwe (internationale) markten veroveren  

De werkgroep 283 roept op tot het instellen van een referentiekader voor de certificering van IoT-

apparaten en applicaties. De werkgroep richt zich niet op de medische hulpmiddelen, waarvoor al 

een duidelijke reglementering is opgesteld, maar op IoT-apparaten en applicaties voor 

gezondheidsbevordering die niet als medisch hulpmiddel worden gecertificeerd. Hier zijn namelijk 

nog veel vragen over de beveiliging (van de persoonsgegevens) van de gebruikers en de medische 

betrouwbaarheid.  

Dit referentiekader voor de certificering van IoT-apparaten en mobiele gezondheidsapplicaties 
maakt de evaluatie van industriële oplossingen mogelijk volgens een aantal criteria, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op medische betrouwbaarheid, bescherming en beveiliging van 
persoonsgegevens door middel van gepaste maatregelen voor cyberbeveiliging. 

  

                                                           
3 Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (zoals DSSIS, DGOS, DGE, DGRI, ASIP 

Santé, HAS, CNAMTS, ANSM), ministeries en federaties van industriëlen binnen de alliantie eHealth France 

(SNITEM, LESISS, Syntec Numérique, LEEM, FEIMA). Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over deze instellingen.  
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5. Spelers op de Franse markt 
 

Het intersectorale karakter maakt het niet alleen moeilijk om harde sectorcijfers te geven (zie H2), 

maar ook om een overzicht te geven van de belangrijkste spelers. We hebben daarom niet de 

intentie om een exhaustief overzicht van de grootste spelers op de markt te geven, maar proberen 

voornamelijk een beeld te scheppen van de verschillende soorten bedrijven die we kunnen 

onderscheiden binnen de telegeneeskunde.    

De volgende bedrijven zijn actief in de sector:  

- ICT-fabrikanten en andere bedrijven binnen de digitale sector  

- Fabrikanten van medische hulpmiddelen 

- Pure players: start-ups die producten voor de telegeneeskunde of M-santé ontwikkelen of 

commercialiseren.   

U kunt zich voorstellen dat een kleine start-up die zich volledig richt op de E-santé niet te 

vergelijken is met een grote ICT-mastodont die een deel van het gamma heeft toegespitst op de 

E-santé. Daarom splitsen we dit hoofdstuk op in enerzijds de pure players (5.1) en anderzijds de 

grotere bedrijven die hun assortiment aanpassen aan de veranderende en groeiende vraag naar 

diensten en producten voor E-santé (5.2).   

 

5.1. Pure Players (start-ups)  

 

Het aantal start-ups dat medische apparaten, applicaties, systemen en IoT-apparaten ontwikkelt 

groeit zeer snel. Aangezien de E-santé sector redelijk recent is, zijn de plure players, de bedrijven 

die enkel producten maken die binnen de E-santé vallen, vaak start-ups. In deze studie beschouwen 

we een bedrijf als start-up als het gaat om een jong bedrijf met een sterk groeipotentieel, dat zich 

ofwel in een ontwikkelende fase bevindt, of al commercialiseert maar nog op zoek is naar kapitaal 

om te kunnen doorgroeien. 

De vereniging France eHealthTech (www.france-ehealthtech.org) heeft in 2016 onderzoek gedaan 

onder meer dan 100 start-ups in haar ledenbestand, dat overigens ook grote industriëlen zoals 

Braun, Sanofi en verzekeringsmaatschappijen telt. In de “Guide des Start-ups de la E-santé (okt 
2016)” wordt een profiel gegeven van de start-ups die deelnamen aan het onderzoek: 

 

http://www.france-ehealthtech.org/
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 Bron: France eHealthTech, Guide des start-ups de la e-santé, octobre 2016  

 

ETP staat voor Equivalent Temps Plein, oftewel het Fulltime Equivalent (FTE). Uit het onderzoek 

blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde start-ups niet meer dan 5 werknemers in dienst 

heeft. Bovendien heeft bijna één derde van de start-ups nog geen omzet, omdat ze nog in de 

ontwikkelingsfase zijn. Deze cijfers bevestigen nogmaals dat de E-santé sector nog zeer jong is.   

Het blijkt dat vele start-ups moeite hebben om kapitaal te vinden om  verder te ontwikkelen. Uit 
het onderzoek van France eHealthTech komt ook naar voren dat 68% van de start-ups momenteel 
op zoek is naar extra kapitaal. Sommige start-ups kijken zelfs al over de grens, richting de 
Verenigde Staten om precies te zijn, waar investeerders minder terughoudend zijn, bedrijven 
sneller hun ontwikkelingen kunnen doorvoeren en hun intrede op de markt kunnen doen.  

Bovendien blijkt dat het heel moeilijk is om als start-up weerstand te bieden tegen de grote ICT-
mastodonten die grote bedragen bieden om de bedrijven over te kopen. Een voorbeeld hiervan is 
het Franse bedrijf Withings dat op het moment dat het groot begon te worden (Omzetcijfer 2015: 
€ 100M) werd overgekocht door Nokia, dat op deze manier de E-santé markt kon betreden.  

Ter illustratie van de Franse markt geven we graag een aantal voorbeelden van Franse start-ups. 

We maken u nogmaals attent op het feit dat we geen klassement of exhaustieve lijst kunnen 

geven, maar we kunnen wel een beeld scheppen van de bedrijven die in de laatste maanden in het 

nieuws zijn geweest, omdat ze een groot kapitaal hebben bijeengebracht, een prijs hebben 

gewonnen of een snelle groei doormaken.   

Frenchweb publiceerde een overzicht van de 130 grootste/belangrijkste Franse start-ups binnen 

de E-Santé sector. Ze staan geklasseerd volgens thema’s zoals beheerssoftware, onlineplatformen 

om medische afspraken te maken of medisch advies te krijgen, producten voor telesurveillance of 

producten voor preventie van ziekten en het promoten van gezonde levensstijl.  
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Bron: www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2017/05/landscape-esante-20170522.png  

 

http://www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2017/05/landscape-esante-20170522.png
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Deze bedrijven zien we ook terug in de top 200 van start-ups in 2016, die is opgesteld door het 
nieuwsblad L’Express. De volledige lijst is te raadplegen via http://lentreprise.lexpress.fr/creation-
entreprise/le-vrai-classement-des-start-up-en-2016_1848615.html#z8vWbsXwCXUmuauK.01.  

Het Amerikaanse en prestigieuze MIT Technology Review bekroont jaarlijks jonge innoverende 
ondernemers en onderzoekers in verschillende sectoren. Binnen de ‘Health Tech’ waren er in 2016 
drie Franse bedrijven bekroond, waaronder twee binnen de E-Santé: Doctolib (www.doctolib.fr) en 
Instent (www.instent.fr).   

 

5.2. Grote spelers  

 
De vergrijzende samenleving biedt een groot industrieel potentieel voor de Franse bedrijven. Grote 
bedrijven die in eerste instantie niet gespecialiseerd zijn in telegeneeskunde of M-santé spelen 
daarom graag in op de verschuivende vraag vanuit de maatschappij. De bedrijven die een deel 
van hun producten toeleggen op de telegeneeskunde kunnen in tal van sectoren actief zijn: ICT, 
de digitale sector, de medische sector, enz. Het is daarom, net zoals het geval is voor de pure 
players, moeilijk om harde cijfers te geven betreffende bedrijven en de omzet die ze realiseren met 
hun producten en diensten voor de E-santé.  
 
Onderstaande bedrijven zijn mastodonten die een groot deel van de Franse markt in handen 

hebben. In eerste instantie ontwikkelden ze vooral beheersoftware voor ziekenhuizen, maar met 

de opkomst van de telegeneeskunde hebben ze hun productgamma uitgebreid.  

 

MAINCARE SOLUTIONS (voorheen McKesson)  

www.maincare.com  

4 voie Romaine  

33612 CESTAS Cedex 

+33 5 57 89 65 00  

Omzetcijfer: 42 miljoen (2016) 

Werknemers: 335 

Maincare solutions is de laatste jaren sterk gegroeid door zowel interne als externe 

expansie, door overname van kleine bedrijven en start-ups die voornamelijk actief zijn in 

de telegeneeskunde. Enkele voorbeelden van overgekochte bedrijven zijn:  

• Savart et Michel: Ontwikkelaar van software Copilote (www.copilote.net) 

overname in 2017 

• IDO-In: Ontwikkelaar van onlineplatformen voor het (op regionaal niveau) delen 

van gezondheidsgegevens, overname begin 2016. 

• Amedim: fabrikant van software voor ziekenhuizen, overname eind 2015. 

 

 

AGFA HEALTHCARE FRANCE (Franse zetel van Vlaamse groep)  

www.agfahealthcare.com   

4 avenue de l’Eglise Romane 

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX  

+33 5 56 38 58 58  

Omzetcijfer: 77 miljoen (2015) 

Werknemers: 416 

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/le-vrai-classement-des-start-up-en-2016_1848615.html#z8vWbsXwCXUmuauK.01
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/le-vrai-classement-des-start-up-en-2016_1848615.html#z8vWbsXwCXUmuauK.01
http://www.doctolib.fr/
http://www.instent.fr/
http://www.maincare.com/
http://www.copilote.net/
http://www.agfahealthcare.com/
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Ook GE HEALTHCARE (www.gehealthcare.com) heeft haar productgamma uitgebreid met 

applicaties en software voor telesurveillance.   

SANOFI (www.sanofi.com) heeft samen met Verily Life Sciences (voorheen Google Life Sciences - 
www.verily.com) de joint venture Onduo (www.onduo.com) opgericht. Onduo gaat producten 
ontwikkelen voor de behandeling van diabetes, waarbij medische hulpmiddelen, software en 
medicijnen worden gecombineerd.    
 
Niet alleen bedrijven die actief zijn in de medische sector zien het commerciële potentieel van de 

telegeneeskunde. Ook ICT-bedrijven spelen slim in op deze trend. Het meest bekende voorbeeld is 

wellicht APPLE, dat de Apple Watch op de markt heeft gebracht, maar er zijn vele andere bedrijven 

die eenzelfde stap hebben gezet:  

- Het Franse telecombedrijf Orange heeft via de tak Orange Healthcare 

(www.healthcare.orange.com) een regionaal online platform voor de telegeneeskunde 

ontwikkeld, wat onder andere gebruikt wordt door ziekenhuizen en zorginstellingen in 

de regio Nouvelle Aquitaine.  

 

- Nokia heeft zijn intrede in de E-santé sector gedaan door het Franse bedrijf Withings 

over te nemen (www.health.nokia.com).  

- Het Nederlandse bedrijf Philips is gestart als lampenfabrikant, maar wijdt zich met Philips 
Healthcare (www.philips.fr/healthcare) steeds meer aan de gezondheidszorg en zet zijn 
technieken ook in voor de telegeneeskunde. Philips Healthcare heeft een filiaal in 
Frankrijk, in de regio Parijs.  

 
- Ook Bosch, dat vooral bekend is als fabrikant van huishoudelijke apparaten, heeft zich 

via Bosch Healthcare Solutions (www.bosch-healthcare.com) gewaagd aan de E-santé en 
onder andere de ‘Health buddy’ ontwikkeld.  
 

  

http://www.gehealthcare.com/
http://www.sanofi.com/
http://www.verily.com/
http://www.onduo.com/
http://www.healthcare.orange.com/
http://www.health.nokia.com/
http://www.philips.fr/healthcare
http://www.bosch-healthcare.com/
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6. Knelpunten  
  

Start-ups en grote bedrijven ontwikkelen hun nieuwe innoverende producten in een razendsnel 

tempo, wat ervoor zorgt dat de innovaties als het ware voorlopen op de verschillende kaders die 

er omheen gebouwd moeten worden.  

Ondanks de opgelopen vertraging in het uitzetten van het lastenboek voor de projecten binnen 

de telegeneeskunde, blijven de Franse overheid, instituten en organisaties hard aan het werk om 

de wetgeving aan te passen en de introductie van nieuwe producten te regulariseren en te 

vergemakkelijken. Ook binnen de financiële, juridische en morele facetten van de ontwikkeling van 

de E-santé kunnen we enkele knelpunten identificeren.   

 

6.1. Financiering 

 

Een van de mogelijk bijkomende voordelen van de ontwikkeling van de E-santé is het besparen 

van arbeidsuren en kosten. Dit is echter geen eerste prioriteit voor de overheid. Bovendien is het 

in dit stadium nog niet mogelijk om via studies te bewijzen dat de E-santé diensten en producten 

de gezondheidszorg ook daadwerkelijk goedkoper kunnen maken, vooral omdat deze nog niet 

algemeen of op grote schaal gebruikt worden.  

Op financieel niveau zijn er een aantal grote knelpunten die moeten worden opgelost om de 

ontwikkeling van de telegeneeskunde echt van de grond te krijgen, namelijk:  

- Ziekenhuizen en zorginstellingen: budget voor investeringen 

- Artsen: factureren van handelingen binnen telegeneeskunde 

- Patiënten: vergoeding door zorgverzekeraar   

 

6.1.1. Ziekenhuizen en zorginstellingen: Budget voor investeringen   

De overgang naar de telegeneeskunde vereist flinke financiële investeringen van medische 

instellingen en ziekenhuizen. Om de handelingen uit te voeren zullen er nieuwe apparaten, tablets 

en andere software aangekocht moeten worden, de internetverbinding zal verbeterd (sneller) en 

beveiligd moeten worden door bepaalde servers aan te schaffen. Gevoelige persoonsgegevens 

mogen niet via een onbeveiligd wifi-netwerk verzonden worden, zoals deze die ter beschikking 

staan van de patiënten of bezoekers van ziekenhuizen of instellingen. Bovendien zullen de artsen 

en specialisten opgeleid moeten worden om deze apparaten, applicaties, en software correct te 

gebruiken. Ook hier komen kosten bij kijken.  

Ziekenhuizen hebben niet altijd het budget om deze dure apparatuur aan te schaffen. De vraag is 

dus of er, wanneer de experimentele periode voorbij is en het gebruik landelijk verspreid gaat 

worden, overheidssubsidies gaan komen om de introductie van deze nieuwe technologieën 

mogelijk te maken voor alle ziekenhuizen, en niet alleen de moderne, recente ziekenhuizen in de 

grootste steden.  

Het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven om 2 miljard euro te investeren in 

de zorg tussen 2017 en 2021, waarvan 550 miljoen is bestemd voor de financiering van de 

digitalisering van ziekenhuizen. Het bedrag wordt verdeeld over twee programma’s, namelijk:  



 
E-santé in Frankrijk – September 2017  

- 150 miljoen euro voor het programma “E-parcours” dat de behandeling van patiënten moet 
verbeteren en de communicatie tussen zorgprofessionals moet vereenvoudigen.  Nieuwe 
producten zoals software voor onlineafspraken maken, geolocalisering van artsen en 
beschikbaarheid van bedden zouden hiermee gefinancierd kunnen worden.  Het bedrag 
wordt beheerd door de Agences Régionales de Santé. In 2017 wordt 20 miljoen van dit 
bedrag ter beschikking gesteld.   
 

- 400 miljoen euro voor het programma “E-Hôp 2.0” dat instellingen en ziekenhuizen 
financieel moet ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale oplossingen die de relatie 
tussen ziekenhuis, patiënt en andere instellingen moet vergemakkelijken. Producten die in 
aanmerking komen zijn online agenda’s van artsen en specialisten waarin patiënten 
afspraken kunnen maken, online de resultaten bekijken van analyses en scans, enz.  

 

Deze bedragen komen dus bovenop het bedrag dat ter beschikking staat voor het Dossier Médical 
Partagé (elektronische patiëntendossier) en de regionale projecten binnen de telegeneeskunde.  

 

6.1.2. Factureren van telegeneeskundige handelingen  

Artsen en ziekenhuizen krijgen een bepaald bedrag uitgekeerd per uitgevoerde medische 

handeling. Dit bedrag hangt af van het specialisme en de complexiteit van de handeling. Dit 

betalingsprincipe heet het T2A systeem, waarbij T2A staat voor Tarification à l’Activité.” Meer 

informatie hierover kunt u onder andere vinden op de website van Le Ministère des Solidarités et 

de la Santé.    

Deze tarifering moet wettelijk worden vastgesteld. Sinds 2016 zijn de tarieven vastgesteld voor 

tele-expertise, telesurveillance en teleconsultatie, voor de periode tot het einde van de regionale 

projecten. De onderhandelingen over deze tarifering hebben, tot grote frustratie van de artsen, 5 

jaar geduurd. De vastgestelde tarieven zijn echter zo laag dat veel artsen het voorlopig niet zien 

zitten om veel tijd aan de telegeneeskundige handelingen te besteden of het als vrijwilligerswerk 

beschouwen.   

 

6.2. Eindverantwoordelijkheid bij medische missers en medische geheimhouding 

 

Zoals we in het onderdeel telegeneeskunde al aangaven, zijn er bij de meeste telegeneeskundige 

handelingen twee artsen/specialisten betrokken bij de handeling: één fysiek en een tweede op 

afstand via communicatie- en informatiemiddelen. Deze arts op afstand is echter ook 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling van de patiënt. Dit juridisch kader zal 

echter duidelijk uitgewerkt moeten worden om de verantwoordelijkheid bij mogelijke medische 

missers te kunnen vaststellen.  

Dankzij de telegeneeskunde kunnen vele medische handelingen gedelegeerd worden aan minder 

geschoold personeel en zullen er veel persoonlijke gegevens gaan circuleren tussen interne 

systemen. Het is dus van groot belang dat er een duidelijk en beschermend juridisch kader wordt 

opgesteld dat antwoord geeft op onder andere de volgende vragen: 

- Wie is er eindverantwoordelijk wanneer er meerdere professionals met verschillende 

statuten betrokken zijn?  

http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/financement-des-etablissements-de-sante-10795/article/financement-des-etablissements-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/financement-des-etablissements-de-sante-10795/article/financement-des-etablissements-de-sante
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- En wie is verantwoordelijk als er bepaalde taken zijn gedelegeerd? Wanneer en aan wie 

mogen deze taken gedelegeerd worden?  

- Wordt de medische geheimhouding geschonden bij het doorsturen van 

patiënteninformatie aan andere professionals?  

Uit onderzoek van verzekeraar MACSF blijkt dat meer dan 1000 Franse artsen zich bij de 

ontwikkeling van de telegeneeskunde zorgen maken over de potentiële bedreiging van de 

medische geheimhoudingsplicht en de onduidelijkheid over eindverantwoordelijkheid.  

De beveiliging van de persoonsgegevens wordt genoemd als rem op het enthousiasme, omdat de 

artsen niet verantwoordelijk willen worden gesteld voor eventuele fouten binnen de software of 

systemen waardoor gegevens op straat komen te liggen. 

De artsen vrezen bovendien dat ze nog meer verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen. Ze 

stellen bijvoorbeeld vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de nieuwe technologische middelen 

en ze vragen zich af of de (be-)handelingen op afstand niet tot meer fouten gaan leiden, waar ze 

dan uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk worden gesteld.  

 

6.3. Verwachtingen en bezwaren van artsen 

 

De Franse maatschappij staat bekend als zijnde traditioneel en behoudend. Dit zien we ook terug 

bij de reacties van artsen en andere zorgprofessionals op de opkomst van de telegeneeskunde.  

Onderzoek van IPSOS/ASIP (februari 2017) toonde aan dat een overgrote meerderheid van de 500 

ondervraagde artsen en specialisten constateert dat het gebruik van digitale technologieën in de 

laatste jaren sterk is toegenomen.  

Huidige cijfers:  

- 96% van de artsen gebruikt een softwareprogramma voor de patiëntenadministratie. 

- 86% heeft toegang tot elektronische patiëntendossiers.  

- 63% gebruikt minstens 5 verschillende digitale technologieën. Hieronder vallen websites 

voor het opzoeken van informatie, hulpmiddelen bij het diagnosticeren, applicaties voor 

patiënten en andere IoT-apparaten.  

De artsen die in het onderzoek aangaven frequente gebruikers van digitale producten te zijn, 
gebruiken digitale producten en technieken om:  
 

- Toegang te krijgen tot resultaten van analyses van patiënten (84%) 
- Patiëntgegevens te doorsturen naar andere artsen of specialisten (68%)  

 
Het onderzoek heeft echter een aantal belangrijke redenen en zorgen blootgelegd die aantonen 

dat artsen de nodige twijfels hebben over de ontwikkelingen.  

Het gaat hierbij voornamelijk om:  

- Het risico op privacyschending (89%)   

- Mogelijke ongelijkheden wat betreft toegang tot de zorg, die kunnen ontstaan door de 

ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën. (72%)   

- Verlies van het contact tussen arts en patiënt (71%).   

Voornamelijk in de landelijke gebieden en onder liberale artsen wordt terughoudend 
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gereageerd op wat het Conseil National de l’Ordre des médecins “L’ubérisation de la santé” 

noemt.  

 

Deze gegevens tonen aan dat opleiding en ondersteuning voor artsen van groot belang is. Niet 

alleen om de nieuwe software en informatiesystemen in de ziekenhuizen en dokterskabinetten 

juist te kunnen gebruiken, maar ook om vertrouwen te krijgen in de veiligheid en betrouwbaarheid 

van deze systemen. Slechts 27% van de artsen meent dat ze goede opleiding hebben gekregen voor 

software die ze moeten gebruiken (Bron: IPSOS/ASIP, februari 2017).   
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7. Organisaties en verenigingen 
 

Graag geven we u een overzicht van de (overheids-)organisaties, federaties en andere verenigingen 

die in deze studie zijn benoemd. Op de websites kunt u vaak interessante sectorinformatie en 

nieuwsfeiten vinden.  

Association Française de Normalisation (AFNOR)  

www.afnor.org  

11 rue Francis de Pressensé  

93571 LA PLAINE SAINT DENIS cedex  

+33 (0)1 41 62 80 00   

Agence Française de la Santé Numérique (ASIP SANTE) 

www.esante.gouv.fr 

9 rue Georges Pitard 

75015 PARIS 

+33 (0)1 58 45 32 50 

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) 

www.ansm.sante.fr 

143-147 boulevard Anatole France 

93285 SAINT DENIS cedex 

+33 (0)1 55 87 30 00 

Agence Régionale de Santé (ARS) 

www.ars.sante.fr 

De adresgegevens van de regionale bureaus zijn te vinden op de bovenstaande website.   

 

Club des Acteurs de la Télésanté (CATEL) 

www.catel-group.com  

PIBS – CP04 – Bâtiment Piren 

Rue Henri Becquerel 

56038 VANNES Cedex 

+33 (0)2 97 68 14 03 

CATEL brengt ongeveer 20000 professionals bijeen die actief zijn in de gezondheidssector, 

opleidingsinstituten, industriëlen, onderzoekers, stichtingen en lokale overheden teneinde de 

ontwikkeling van de telegeneeskunde te stimuleren. De groep biedt onder andere de volgende 

diensten aan:  

- Strategische consultancy 

- Operationele en methodologische begeleiding 

- Informatieverstrekking  

- Opleidingen en cursussen.  

 

Comité Stratégique de la Filière industries et Technologies de santé  

www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-industries-et-technologies-sante 

http://www.afnor.org/
http://www.esante.gouv.fr/
http://www.ansm.sante.fr/
http://www.ars.sante.fr/
http://www.catel-group.com/
http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-industries-et-technologies-sante
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)  

www.cnil.fr  

3 place de Fontenoy 

TSA 80715  

75334 PARIS cedex 07 

+33 (0)1 53 73 22 22  

Délégation à la Stratégie des Systèmes d’information de santé (DSSIS) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dssis-delegation-a-la-

strategie-des-systemes-d-information-de-sante  

14 avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

+33(0)1 40 56 60 00 

Direction Générale des Entreprises (DGE)  

www.entreprises.gouv.fr 

Onderdeel van het ministerie van Economie en Financiën.  

Direction Générale de l’Offre des Soins (DGOS) 

www.solidarites-sante.gouv.fr 

Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

1 rue Descartes 

75231 PARIS cedex 05 

+33 (0)1 55 55 90 90 

Fédération des Editeurs d’Informatique Médicale et Paramédicale Ambulatoire (FEIMA) 

www.feima.fr 

127 rue d’Aguesseau 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

+33 (0)1 49 09 23 03  

France eHealthTech 

www.france-ehealthtech.org  

14 rue Alexandre Parodi 

75010 PARIS 

contact@france-ehealthtech.org 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

www.has-sante.fr  

5, avenue du Stade de France 

93218 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex 

+33 (0)1 55 93 70 00  

Franse overheidsinstantie voor de gezondheidszorg. De HAS staat onder andere in voor het op 

de markt brengen van nieuwe medicijnen en medische hulpmiddelen.  

Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé  

(CNEDiMTS)  

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412130/fr/la-commission-nationale-d-evaluation-des- 

dispositifs-medicaux-et-des-technologies-de-sante 

http://www.cnil.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dssis-delegation-a-la-strategie-des-systemes-d-information-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dssis-delegation-a-la-strategie-des-systemes-d-information-de-sante
http://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.feima.fr/
http://www.france-ehealthtech.org/
mailto:contact@france-ehealthtech.org
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412130/fr/la-commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux-et-des-technologies-de-sante
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412130/fr/la-commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux-et-des-technologies-de-sante
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Hub Télémed  

www.hubtelemed.eu  

Platform is ontwikkeld door:  

Association Agir pour la Télémédecine  

www.agir-telemedecine.org  

15 rue de la Saintonge 

33000 BORDEAUX 

+33 (0)5 57 01 36 50 

 

Deze vereniging zet zich in voor de ontwikkeling van de telegeneeskunde en de 

samenwerking tussen professionals.  

Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) 

www.irdes.fr  

117bis rue Manin 

75019 PARIS 

+33 (0)1 53 93 43 00 

Les Entreprises des Systèmes d’Information (LESISS) 

www.lessis.org  

74 avenue Henri Barbusse  

94310 ORLY 

Les Entreprises du Médicament (LEEM) 

www.leem.org  

58 Boulevard Gouvion Saint Cyr 

75017 PARIS  

+33 (0)1 45 03 88 88  

SNITEM – Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales   

www.snitem.fr  

39 rue Louis Blanc  

92400 COURBEVOIE  

+33 (0)1 47 17 63 88 

Beroepsvereniging van fabrikanten en verdelers van medische hulpmiddelen. 

Leden: 400 (voornamelijk TPE /PME). De leden van SNITEM richten zich voornamelijk op de verkoop 

aan ziekenhuisinstellingen, praktijken van specialisten en home-care en vertegenwoordigen 85% 

van het omzetcijfer van de Franse markt van medische hulpmiddelen.  

Vlaamse start-ups en bedrijven kunnen lid worden zonder een vestiging in Frankrijk te hebben.  
Een lidmaatschap bij de SNITEM kan zeer interessant zijn voor bedrijven die wegwijs willen geraken 
in de benadering van de Franse markt.  
 
SNITEM heeft twee grote afdelingen:  
 

1. Reglementering, juridische aspecten, marktintrede  
2. Industriële zaken 

Leden worden geklasseerd in 30 sectoren naargelang hun activiteit.         
SNITEM bezorgt voor elke sector: marktinformatie, sectornieuws, statistieken, … 
 

http://www.hubtelemed.eu/
http://www.agir-telemedecine.org/
http://www.irdes.fr/
http://www.lessis.org/
http://www.leem.org/
http://www.snitem.fr/
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Regelmatig worden events georganiseerd waar de sectorenleden elkaar ontmoeten en waar 

beslissingsnemers van de overheid (ministeries, ANSM, DGOS, ….) worden betrokken in de 

discussies. Leden die geen zakencijfer realiseren kunnen alleen gebruik maken van de diensten 

van afdeling 1. Het lidgeld wordt bepaald in functie van het jaarlijks zakencijfer van bedrijf. Voor 

bedrijven met een zakencijfer van <1M€ is het lidgeld €1500 per jaar.  

 

Syntec Numérique – Syndicat Professionnel du Numérique  

www.syntec-numerique.fr  

148 Boulevard Haussmann 

75008 PARIS 

+33 (0)1 44 30 49 70  

  

http://www.syntec-numerique.fr/
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8. Vakbeurzen, conferenties en congressen 
 

• PARIS HEALTH CARE WEEK  
www.parishealthcareweek.com  

Jaarlijkse vakbeurs (mei) 

Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris  

De Health Care Week bestaat uit vijf verschillende beurzen onder één dak, waaronder de HIT 

EXPO (Health Information Technologies), waar de belangrijkste spelers en start-ups uit de E-

santé aanwezig zijn. Deze beurs is dan ook een must voor Vlaamse bedrijven die de Franse 

ziekenhuissector wensen te bewerken.  

Cijfers laatste editie HIT Expo: 

- 270 exposanten  

- 2.500 bezoekers: Directeurs van informatiesystemen, verantwoordelijken van de 
beveiliging van deze systemen, aankopers van IT, directeurs en managers in 
gezondheidszorg. 

-  
• CONGRES EUROPEEN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TELEMEDECINE  

www.sft-congres.com  
Jaarlijks in december, Maison internationale, Cité Universitaire de Paris 
 

• JOURNEE DE LA START-UP INNOVANTES DU DISPOSITIF MEDICAL  

www.snitem.fr/start-up2017  

Jaarlijks in juni, Institut Pasteur, Paris 

 

• LES RENCONTRES DU PROGRES MEDICAL 

www.snitem.fr/RPM  

Jaarlijks in september, Institut Pasteur, Paris  

 

• CATEL VISO 

www.catelvisio.fr  

Jaarlijks evenement in maart.   

www.catel-group.com/conf-rences-esant-.html  

www.catelparis.fr/conference-2017.html  

 

Buiten deze nationale evenementen worden er jaarlijks ook vele regionale evenementen 

georganiseerd door de verschillende ARS of regionale organisaties voor de E-Santé. Deze worden 

doorgaans vermeld op de websites van de desbetreffende instellingen.  

  

http://www.parishealthcareweek.com/
http://www.sft-congres.com/
http://www.snitem.fr/startup2017
http://www.snitem.fr/RPM
http://www.catelvisio.fr/
http://www.catel-group.com/conf-rences-esant-.html
http://www.catelparis.fr/conference-2017.html
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Disclaimer 
 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie 

naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die 

voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.  

  

 

 

 


