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COVID-19-pandemie leidt tot toename van virtueel 
doktersbezoek, meer vrouwen en technologie in sport, en 
groei van cloud en virtual reality  
Voorspellingen van Deloitte voor Technologie, Media en Telecom in 2021 
 
Brussel – 23 februari 2021 Deloitte Belgium publiceerde vandaag de 20ste editie van zijn Technology, 
Media & Telecommunications Predictions (voorspellingen voor de sector van technologie, media en telecom), 
die accentueert hoe wereldwijde tendensen in TMT een impact kunnen hebben op bedrijven en consumenten 
in heel de wereld. Daarnaast zet het rapport in de verf hoe veel van die tendensen in de hand worden 
gewerkt door de economische en maatschappelijke gevolgen van de mondiale pandemie. Die resulteren 
namelijk in een sterkere toename van video-, virtuele en cloudtechnologieën en een groei in 
mediasegmenten zoals sport. 
 
Vincent Fosty, Deloitte Belgium TMT Industry Leader: “Het mag geen verrassing heten dat het 
overheersende thema in de 2021 Predictions de manier is waarop COVID-19 heeft gefungeerd als een 
chemische katalysator. Die heeft alles wat zich reeds aan het voltrekken was, nog sneller doen plaatsvinden. 
Zo werden in enkele maanden tijd vele jaren vooruitgang geboekt.  
 
Doktersbezoeken voortaan met video 
De wereldwijde COVID-19-pandemie maakte niet alleen het schrappen van regelgevende barrières voor 
doktersbezoeken noodzakelijk, maar hielp consumenten ook apps voor videogesprekken te ontdekken en te 
benutten, vooral consumenten ouder dan 65. Ondanks enige aanvankelijke vrees toont het TMT Predictions-
rapport aan hoeveel consumenten (en artsen) bereid zijn gebleken om over te schakelen op virtuele 
afspraken, waaronder videobezoeken.  
 
Deloitte Global voorspelt dat het percentage van virtuele videobezoeken aan dokters wereldwijd tot 5% zal 
stijgen in 2021; dat is een toename tegenover een geraamde 1% in 2019. In 2019 vonden er alleen al in de 
36 OESO-landen 8,5 miljard doktersbezoeken plaats. In België waren er volgens het RIZIV 3,8 miljoen online 
bezoeken tussen maart en mei 2020. 
 
Vrouwen en technologie transformeren de sport  
Hoewel het aantal sportgebeurtenissen verminderde in 2020, bleek het groeipotentieel uiteindelijk 
onaangetast. Deloitte Global voorspelt dat twee belangrijke trends in de sport — de toegenomen financiële 
waarde van vrouwen in de sport en het gebruik van digitalisering om een uiterst gekwantificeerde atleet te 
creëren — hun opwaartse traject zullen voortzetten.  
 

  

 

 



 

 

Vrouwen in de sport winnen ook aan momentum in België. Dat bleek al uit de terugkeer van Tessa Wullaert, 
kapitein van de Belgische Red Flames, naar de professionele voetbalclub RSC Anderlecht Vrouwen na een 
carrière bij topclubs zoals Wolfsburg en Manchester City. Bovendien deed de Nationale Loterij een extra 
inspanning als hoofdsponsor van het Belgische Super League Vrouwenvoetbal met een vierjarige 
overeenkomst die haar merk voor online sportweddenschappen koppelt aan de naam van de competitie, de 
Scooore Super League.  

Deze professionalisering en mediatisering van het vrouwenvoetbal wordt weerspiegeld in het aantal Belgische 
vrouwelijke voetballers: dat is met 75% gestegen sinds 2013 tot 40.000 speelsters in 2019 1. Het aandeel 
van vrouwelijke voetballers bedraagt echter minder dan 10% van het totale aantal voetballers in België.  

Een andere blijvende verschuiving in de sport heeft te maken met het gebruik van dataverzameling en –
analyse over atleten. Nu die data steeds meer in real-time beschikbaar zijn, is het mogelijk om zowel 
indicatoren binnen als buiten het lichaam te meten. Dit leidt tot honderden nieuwe meetgegevens die in het 
besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen en in wezen tot de creatie van de digitale atleet. “De 
extreem gekwantificeerde atleet biedt uiteraard tal van mogelijkheden. Het valt echter nog te bekijken of er 
een standaardakkoord uit de bus zal komen tussen spelers en bonden in de sportwereld over het 
verzamelen, gebruiken en te gelde maken van privé- en vertrouwelijke informatie. De vraag is ook hoe 
prestatiegegevens zullen worden benut om de ervaring van fans in het stadion en daarbuiten te verbeteren,” 
aldus Tim Baart, Sports Business Group Leader bij Deloitte Belgium. 

Het onderwijs en de bedrijfswereld kiezen voor virtual reality 
Augmented reality, virtual reality en mixed reality headsets, gezamenlijk bekend onder de naam XR of 
digitale realiteit, worden in toenemende mate gebruikt op het werk of in de school. Deloitte voorspelt dat de 
verkoop van XR-hoofdtelefoons voor de bedrijfswereld en het onderwijs in 2021 ongeveer 200.000 stuks zal 
bedragen in heel de wereld, 100% meer dan in 2019. 
Tim Houben, Media Sector Leader voor Deloitte Belgium: “Alle leeftijdsgroepen die een VR-bril 
bezitten, gebruiken die steeds meer voor VR-gaming, virtuele rondleidingen en VR-video-entertainment. Er is 
ook een merkbare toename van het gebruik van VR-brillen buitenshuis in culturele centra (musea, 
standswandelingen, kerken). Het percentage mensen die VR reeds hebben gebruikt maar zelf geen VR-
toestel bezitten, stijgt daarbij met 7% tot 35% in vergelijking met 2018.” 
 
Pandemie werkt groei van de cloud in de hand  
Deloitte voorspelt dat de omzetgroei op het gebied van de cloud wereldwijd groter zal blijven dan 30% voor 
2021 tot en met 2025. Bedrijven stappen immers over op de cloud om flexibeler te worden en innovatie te 
bevorderen.  

Nu de pandemie meer bedrijven in de richting van de cloud stuurt, zal de markt wellicht sterker dan ooit uit 
de pandemie tevoorschijn komen. Cloudleveranciers en andere spelers binnen het ecosysteem zullen de kans 
krijgen om hun voordeel te doen met dat toegenomen gebruik. De cloudgebruikers zelf kunnen nieuwe 
mogelijkheden verkennen om waarde te creëren met de cloud. “In de nabije toekomst kunnen 
cloudtechnologieën de dominante oplossing worden voor alle bedrijfssectoren,” besluitt Jan Corstens, 
Technology Sector Leader.  

 
Andere uitkomsten van Deloitte’s TMT-voorspellingen voor 2021: 
 

• Slim voorsprong uitbouwen met edge: edge computing & intelligence kan de groei van 
technologie en telecommunicatie aanwakkeren. In 2021 zal de markt voor de intelligente edge 
US$12 miljard bedragen, een toename van meer dan 80% tegenover 2019; dit wordt in de hand 
gewerkt door de groei van telecombedrijven en cloudleveranciers op hyperschaal.  

• De 8K-golf begint: de verkoop van 8K-televisies zal wellicht US$5 miljard bedragen in 2021; 
uitrustingen en diensten voor de productie van 8K-content zullen nog honderden miljoenen dollars 
meer genereren.  

 

 
1 https://www.rbfa.be/nl/theworldatourfeet  



 

 

 

Over het rapport voor Technologie, Media & Telecommunicatie van Deloitte 

Om een duurzame bedrijfsgroei te verzekeren, is het cruciaal dat organisaties zich wapenen tegen de 
toenemende disruptie die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Deloitte’s kennis wat betreft 
Technologie, Media & Telecommunicatie (TMT) brengt opinieleiders en betrouwbare specialisten samen 
om vorm te geven aan tal van gereputeerde merken binnen deze domeinen.  

De jaarlijkse TMT-voorspellingen van Deloitte Global fungeren als wegwijzers voor de toekomstige 
bedrijfsstrategie door een prognose van 1 tot 3 jaar te formuleren over belangrijke tendensen in de 
wereldwijde technologie-, media- en telecommunicatiesectoren. De trends zijn gebaseerd op een 
globale analyse van cijfers voor elk onderwerp en helpen bij het identificeren van de belangrijkste 
uitdagingen en aandachtsgebieden voor 's werelds TMT-merken terwijl ze navigeren naar de impact 
van nieuwe technologieën die de toekomst van de industrie bepalen. 

 

Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 
services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2020 werd een 
omzet gerealiseerd van 607 miljoen euro. 
 
Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 
en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 
is de expertise beschikbaar van meer dan 330.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2020 
bedroeg de omzet meer dan 47.6 miljard US-dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 
(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 
“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
 

 


