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inhoud EDiTOrial

Geachte lezer,

Het is goed om te concluderen dat u ons magazine aan 
het lezen bent, ondanks het digitale tijdperk waarin we 
ons nu bevinden. En laat dan ook nog ‘multimedia’ het 
thema van deze editie zijn! Maar ondanks het inter-
net en al wat dies meer zij, is ook print nog steeds een 
welkome aanvulling op het totaalplaatje en hopen wij 
u met ons tijdschrift HuisartsenService te bedienen van 
diepgaande(re) informatie, met interviews en ook luchti-
gere content. 

Natuurlijk; op internet is een schat aan informatie te 
vinden, maar hoe fijn is het om even lekker op de bank 
te zitten met een krantje of een tijdschrift. Van papier 
welteverstaan. Desalniettemin kunnen (en willen) we niet 
om het digitale geweld van alledag heen. Want het biedt 
ook veel voordelen. Niet alleen u als huisarts maakt veel 
gebruik van internet, websites, apps en dergelijke, ook de 
patiënt heeft deze digitale weg gevonden. En het maakt 
het er allemaal ook een stuk gemakkelijker op. Zoals bij-
voorbeeld het digitaal afspraken maken met een hulpver-
lener, of een e-consult. 

Maar waar is het nog leuk en interessant en waar gaan 
we – mogelijk – te ver. Waar liggen de grenzen. Zolang 
we er ‘beter’ van worden is het een positieve ontwikke-
ling vinden wij. In deze editie zoeken we de grenzen en 
ook mogelijkheden op. We zijn daar omtrent ook heel 
benieuwd naar uw ‘multimediale’ ervaringen, laat ons dit 
vooral weten, want we zijn graag een platform waar u als 
huisarts met uw collega’s informatie kunt uitwisselen.

Daarnaast is ons magazine óók online te lezen en voorziet 
onze website in het verstrekken van aanvullende infor-
matie. Tevens zien we u graag terug op onze Huisartsen-
Service Linkedin. Discussieer online mee en laat weten 
wat u zoal bezig houdt. Want ook HuisartsenService ‘goes 
digital’!

Dirk-Jan Kruithof
Uitgever
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M
et termen als  
e-Health, EPD,  
online spreekuur, 
online nascholing, 
e-consult en alle 

andere varianten, zien veel huis-
artsen door de bomen het bos niet 
meer. Dat de toekomst digitaal is, 
daar is een ieder het wel over eens. 
Maar in de digitale overload die 
dagelijks op het wer1kveld wordt 
losgelaten, roepen alle flitsend 
gepresenteerde oplossingen vooral 
vragen op. Wat is de juiste volgende 
stap? 

iedere zorgprofessional wil (en moet) 
de komende jaren nog effectiever 
gaan werken om de zorgkosten bin-
nen de perken te houden. Dat geldt 
voor huisartsen even goed als specia-
listen, tandartsen, praktijkondersteu-
ners, verpleegkundigen, apothekers 
of fysiotherapeuten. Om slechts 
een beperkt aandeel van de totale 
zorgketen te noemen. Dat betekent 
dat de lijnen over en weer nog korter 
moeten worden om het samenwer-
kingsniveau te verhogen. Digitale 
oplossingen om dat te bewerkstel-
lingen overspoelen de markt. Met als 
gevolg dat vooralsnog geen van allen 
écht branchebreed gedragen wordt, 

al zijn er initiatieven zoals het door 
Plexus ontwikkelde ZorgDomein, 
waarvan inmiddels zo’n 7.400 huis-
artsen in Nederland gebruik maken. 
Middels deze tool kunnen huisartsen 
teleconsultaties met specialisten 
voeren, digitaal diagnostiek aanvra-
gen en doorverwijzen naar tweede-
lijnszorgverleners. Het is een goed 
voorbeeld van hoe de techniek de 
huisartsenzorg veranderen kan. Op 
Goed Opgelost!, het initiatief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, bedoeld om 
een bijdrage te leveren aan de geza-
menlijke inspanning van overheids-
organisaties om de administratieve 
lasten en de regeldruk voor burgers 
en professionals terug te dringen, 
werden eerder dit jaar een aantal 
voordelen van dit systeem opgesomd: 

Ω Tijdwinst door de digitalisering  
 van de consultatie met de specialist,  
 de aanvragen van diagnostiek en  
 de verwijzingen naar de specialist  
 (circa 1,5 uur per week).
Ω Verwijsbrieven en aanvraagformu- 
 lieren allemaal digitaal beschik- 
 baar, automatisch uit het HiS  
 ingevuld en verzonden aan zorg- 
 instellingen.
Ω Veel minder papieren correspon- 

 dentie over uitslagen die moeten  
 worden overgetypt, gescand en in 
 een papieren dossier moeten  
 worden gearchiveerd.
Ω Sneller informeren van patiënten 
 over uitslagen doordat deze digi- 
 taal bij de huisarts binnenkomen 
 en eenvoudig in het digitaal   
 medisch dossier kunnen worden  
 toegevoegd.
Ω actuele informatie over zorgaanbod,  
 wachttijden en voorbereiding   
 waardoor de huisarts de patiënt  
 beter kan informeren.
Ω Mogelijkheid tot het digitaal  
 regelen van verkorte toegangstijd  
 (spoedgevallen) en thuisprikken  
 waardoor onnodig telefoneren   
 wordt voorkomen.
Ω Minder doorverwijzingen naar   
 specialistische zorg vanwege  
 teleconsultatie met de specialist.

Voordelen Voor de 
huisarts
Genoemde voordelen zijn ook direct 
de punten die voor vrijwel alle 
huisartsen gewenst worden bij het 
doorvoeren van digitale oplossingen. 
Het zijn dan ook deze kernpunten 
waarom het bij de implementatie van 
innovaties in de huisartsenpraktijk 
draait. Waarbij alles valt of staat bij 

MULTIMEDIA
in de praktijk

TEKST Huisartsenservice foCus
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de manier waarop een huisartsen-
praktijk is ingericht. Een solopraktijk 
zal heel andere behoeften hebben 
als een groot eerstelijnszorgcentrum. 
Feit is dat alle partijen baat heb-
ben bij innovaties die de handen 
vrij maken om daadwerkelijk zorg 
te verlenen en de patiënt te ‘zien’. 
Uit onderzoek van de amerikaanse 
verzekeraar Kaiser Permanente bleek 
dat door intensief e-mail contact de 
face-tot-face consulten met de huis-
arts (maar ook met de specialist) met 
een kwart terugliepen. in Nederland 
wordt met het oog hierop door som-
mige huisartsenpraktijken al gebruik 
gemaakt van het patiëntenportaal 
MijnGezondheid.net, wat die patiënt 
in staat stelt om (beveiligd via DigiD 
en een sms-verificatiecode) online 
afspraken te maken met hun huis-
arts. Waar de digitale revolutie in-
middels wel zijn weg heeft gevonden, 
is dan ook vooral in de bereikbaar-
heid van de huisartsenpraktijk. Er 
hoeft anno 2013 niet daadwerkelijk 
meer iemand in levenden lijve achter 
de telefoon te zitten. Steeds meer 
praktijken maken op de momenten 
dat zij gesloten zijn gebruik van een 
callcenter met gediplomeerde dok-
tersassistenten, dat via een bevei-
ligde verbinding toegang heeft tot de 
agenda van de praktijk waarvoor zij 
zijn ingeschakeld. Zo wordt een pa-
tiënt ten alle tijden gehoord en heeft 
deze virtueel toegang tot de praktijk. 
al is het maar gevoelsmatig.

teleConsult
Met het oog op de bereikbaarheid 
van de huisarts, raakt het teleconsult 
of e-consult meer en meer in zwang. 
Eveneens een middel om enerzijds 
het contact met de patiënt te intensi-
veren en anderzijds tijdswinst te boe-
ken. artsen of praktijkondersteuners 
die via een webverbinding contact 
hebben met chronische patiënten 
die zij normaal gesproken in levende 
lijve zouden moeten ontmoeten, ne-
men in aantal toe. Tot tevredenheid 
van zowel arts als patiënt die zo’n 
consult als minder intensief doch net 

zo effectief kan opvatten, zodat voor 
de huisarts of praktijkondersteuner 
de tijd die wordt ingenomen met visi-
tes rijden geminimaliseerd kan wor-
den, terwijl even veel (of zelfs meer) 
patiënten gezien kunnen worden. De 
tijdswinst die dit oplevert, betekent 
vervolgens weer intensiever contact 
met de patiënten die uiteindelijk wel 
op het spreekuur belanden. Techno-
logische innovaties als bijvoorbeeld 
het life XS systeem (zie elders in 
deze uitgave) vergemakkelijken die 
telecommunicatie tussen arts en 
patiënt. 

dossiers
alle zorgprocessen hebben al dan 
niet direct impact op elkaar en 
zijn te omschrijven als een spin-
nenweb van lijntjes met de patiënt 
in het midden. Uiteindelijk zal, om 
die lijntjes tussen enerzijds arts en 
patiënt en anderzijds huisarts en alle 
andere zorgverleners kort te houden, 
een landelijk elektronisch patiën-
tendossier (EPD) onontbeerlijk zijn. 
al langere tijd een heikel punt en 
daarom nooit helemaal geïmplemen-
teerd. Dit traject werd in 1996 reeds 
gestart door toenmalig minister Els 
Borst van Volksgezondheid. Bijna 
twee decennia later is het voor een 
patiënt nog steeds niet mogelijk 
om een volledig overzicht van alle 
medische gegevens te krijgen en 
inmiddels is de naam ook al over-
boord gegooid. We gaan toe naar 
een Persoonlijk GezondheidsDossier 
(PGD), waarvoor patiëntenfedera-
tie NPCF zich al geruime tijd hard 
maakt. “Patiënten zijn als het aan 
ons ligt niet meer afhankelijk van de 
artsen om hen toegang te geven tot 
de eigen medische gegevens.” Maar 
ook hiervoor geldt dat de (digitale) 
beveiliging van de patiëntengegevens 
essentieel wordt om het initiatief te 
laten slagen. 

de patiënt thuis 
geholpen
Onderwijl vraagt de patiënt om – en 
krijgt deze steeds meer de beschik-

king over – middelen om in de 
thuisomgeving enerzijds de eigen 
gezondheid te managen en ander-
zijds het (online) contact met de 
huistarts of praktijkondersteuner 
te voeren. in eerdere edities van dit 
magazine stipten wij al onder meer 
MijnCOPDcoach en Mijn Dialog 
aan, waarmee chronische patiën-
ten online (en gemonitord) hun 
ziekten kunnen managen. Online 
consulten met de zorgverlener vanaf 
de bank, via online en/of mobiele 
toepassingen, zullen meer en meer 
de norm gaan worden. Patiënten 
krijgen – via de zorgverleners, maar 
ook via minder betrouwbare kanalen 
– apps tot de beschikking die hen in 
staat stelt middels een fotootje met 
de mobiel een diagnose te kunnen 
stellen, of software die hen helpt 
in de begeleiding bij het omgaan 
met een (chronische) aandoening. 
Dat kan gaan van relatief risicoloze 
coachingprogramma’s die mensen 
zouden kunnen helpen afvallen of 
stoppen met roken, tot meer com-
plexe programma’s om zo’n patiënt te 
helpen bij beweging of het reguleren 
van diabetes. Hoe als huisarts met 
dergelijke ontwikkelingen om te 
gaan? adviseert u de patiënt in het 
gebruik van een app? Hoe wordt 
daarbij de afweging gemaakt welke 
wel of niet goed werkt? Het vraagt 
om een compleet nieuwe vorm van 
kennis die in deze snel veranderende 
digitale wereld maar lastig bij te 
benen is. Voor de huisarts, maar ook 
voor de consument/patiënt. Wat de 
stap voorwaarts gaat worden? De tijd 
zal het uitwijzen. Feit is wel dat het 
een definitieve stap wordt en er geen 
weg meer terug is. Het is daarom 
ook logisch dat de Nederlandse 
huisarts deze stap met grote voor-
zichtigheid zet. Heeft u behoefte om 
bijgepraat te worden over de ontwik-
kelingen? in het uitgebreide netwerk 
van de HuisartsenService is er beslist 
een partij die antwoord heeft op uw 
specifieke vragen. Neemt u contact 
met ons op, zodat wij u op weg kun-
nen helpen. π
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DOOr edgar Kruize

ONhygiëNischE blOED- 
EN uriNETEsTEN

Snelle testen voor bloed- en urineon-
derzoek bij de huisartsen in Ne-
derland zijn volgens onderzoek van 
het riVM, de Universiteit Twente 
en het Nivel niet altijd hygiënisch. 
Daarnaast blijkt dat de testen niet 
altijd correct uitgevoerd en bewaard 
worden. Het genoemde onderzoek 
heeft zich gericht op de zogenaamde 
Point-Of-Care (POC) testen; appara-
ten of teststrips die van origine met 
name aan het bed van patiënten wer-
den gebruikt (bloedglucosemeters, 
nitrietteststrips), maar inmiddels ook 
steeds vaker door huisartsen wor-
den ingezet om snel een diagnose te 
kunnen stellen. Het onderzoek heeft 
aangetoond dat huisartsenpraktijken 
niet altijd universele hygiënische 
maatregelen uitvoeren, ondanks dat 
het nalaten hiervan ernstige proble-
men kan veroorzaken. in slechts de 
helft van de onderzochte praktijken 
werden de handen gewassen bij glu-
cosemeting. in minder dan de helft 
van de onderzochte praktijken wordt 
de vinger gereinigd voor de prik. 

Daarnaast wordt er niet voldoende 
aandacht besteed aan kwaliteitseisen 
voor opslag, kalibratie en onder-
houd en zijn er zo goed als geen 
opfriscursussen voor het gebruik van 
POC-testen. Het onderzoek is echter 
niet louter een slechtnieuwsbericht. 
De onderzochte huisartsen blijken 
wel heel secuur op het gebied van 
patiëntidentificatie en zijn alert bij 
onduidelijke testresultaten, waarna 
direct actie wordt ondernomen.

Diabetespatiënt 
kan minder vaak 

naar huisarts

Een goed ingestelde diabetespatiënt 
hoeft niet altijd meer vier maal per 
jaar naar de huisarts toe te komen. 
Die conclusie trok huisarts Kees van 
der Meer uit leiden enkele edities 
geleden al in ons magazine. “We 
stevenen in Nederland rap af op 
redelijk onbetaalbare zorg. Waarom 
niet besluiten goed ingestelde diabe-
ten, die jaar na jaar keurig aan alle 
waarden voldoen, voortaan minder te 
zien? Dat kan ik als huisarts die zijn 
patiënten goed kent makkelijk zeg-
gen, maar dan moet het niet zo zijn 

dat je vervolgens niet meer voldoet 
aan de eisen die een zorggroep aan je 
stelt. Met de juiste cijfers kun je voor 
dergelijke zaken een lans breken.” 
inmiddels is naar exact dit punt 
onderzoek gedaan door arts-onder-
zoeker Paulien Wermeling van het 
UMC Utrecht. Voor haar promotie-
onderzoek onderzocht ze zo’n 2.200 
diabetespatiënten die nog geen 
insuline gebruiken. De helft daarvan 
werd vier maal per jaar door de huis-
arts gezien, de andere helft meldde 
zich tweemaal. Na inventarisatie van 
de streefwaarden van de patiënten 
(bloeddruk, cholesterolgehalte en 
suikerconcentratie), bleek dat 70 
procent onder de streefwaarden 
was gebleven, ongeacht het aantal 
maal dat ze de huisarts zagen. “Het 
betekent dat alle goed ingestelde 
diabetespatiënten in Nederland, zo'n 
120.000, zouden kunnen volstaan 
met twee jaarlijkse bezoeken aan de 
huisarts”, zo luidt de conclusie van 
het onderzoek, waarop de huisartsen- 
standaard 'Diabetes mellitus type 2' 
nu wordt aangepast en waarin een 
advies van twee controles per jaar 
wordt gemeld. Detail is overigens dat 
ruwweg een derde van de patiënten 
nog steeds prijs stelt op vier controles 
per jaar.

'In elke huisartsen-
praktijk GGZ-onder-

steuner'
Vanaf 2014 moeten – als het aan 
de Pvda ligt - alle huisartsenprak-
tijken beschikken over een onaf-
hankelijke praktijkondersteuner 
die gespecialiseerd is in geestelijke 

gezondheidszorg. Op dit moment is 
deze al in zo’n veertig procent van 
de huisartsenpraktijken aanwezig. 
Deze praktijkondersteuner dient in 
dienst zijn van de huisartsenpraktijk, 
en niet via detachering in de huis-
artsenpraktijk werkzaam te zijn. Dit 
om de ‘perverse prikkel’ te vermijden 
waardoor mensen te snel worden 
doorverwezen. De Pvda wordt in dit 
voorstel gesteund door de landelijke 
Huisartsen Vereniging. “De GGZ-
ondersteuner in de huisartsenprak-
tijk heeft een belangrijke rol in het 
herkennen van psychische problema-
tiek”, zo stelde Kamerlid Tunahan 
Kuzu tijdens een Kamerdebat over 
de GGZ. “Bovendien zorgt deze 
ervoor dat er meer in de praktijk kan 
worden behandeld en minder on-
nodig doorgestuurd wordt naar een 
duurdere GGZ-instelling.”

Huisartsen dupe 
door onveilig  
Java-systeem

Veel huisartsen hebben begin dit 
jaar gedwongen gebruik moeten 
maken van een onveilige versie van 
Java-software. Een update naar de 
nieuwste versie was niet mogelijk 
omdat zij dan geen toegang meer 
zouden hebben tot het systeem 
waarin zij hun patiëntendossiers 
beheren. Volgens softwareleverancier 
Promedico gaat het om 'honderden' 
huisartsen die sinds halverwege april 
met klem geadviseerd zijn om update 
21 van Java 7, de meest recente 
Java-versie, niet te installeren. Dit 
omdat na een update het inloggen 

met de Uzi-pas - een door de over-
heid uitgerolde identificatiepas - niet 
meer werkt. Politieke partij D66 
heeft zich hier kwaad over gemaakt 
en heeft bij monde van Kamerlid 
Pia Dijkstra Kamervragen gesteld. 
Volgens de partij overtrad Promedico 
door artsen met klem te adviseren de 
update niet uit te voeren de wettelij-
ke bepalingen voor gegevensbescher-
ming.  Na de berichtgeving over het 
probleem in de diverse media, heeft 
Promedico voor een oplossing ge-
zorgd en inmiddels is het probleem 
verholpen.

Crisisperikelen in 
de wachtkamer

De effecten van de neerwaartse 
spiraal waarin de economie verkeert, 
begint nu ook de huisartsenpraktij-
ken te bereiken. Uit onderzoek van 
de landelijke Huisartsen Vereniging 
onder ruim duizend huisartsen, is 
gebleken dat een overgrote meerder-
heid (94 procent) te maken heeft 
met patiënten die zeggen niet over 
de financiële middelen te beschikken 
om het gekregen doktersadvies op te 
volgen. Dat betekent vooral dat zij 
niet naar fysiotherapeut of psycho-
loog gaan, of hun medicijnen niet 
ophalen bij de apotheek. Volgens 
63 procent van de ondervraagde 
huisartsen gebeurt het meerdere 
keren per week, of in 24 procent 
van de gevallen zelfs dagelijks, dat 
het doktersadvies om financiële 
redenen in de wind geslagen wordt. 
Een ontwikkeling die op de lange 
termijn de gezondheid van de patiënt 
schaadt en de zorgdruk op de tweede 

lijn kan verhogen, omdat patiënten 
medicijnen die een operatie kunnen 
vermijden niet innemen. De lande-
lijke Huisartsen Vereniging gaat de 
komende tijd met haar achterban en 
andere eerstelijnsorganisaties in ge-
sprek over hoe met deze toenemende 
problematiek om te gaan.

Nefrologen en 
huisartsen  

bundelen digitale 
krachten

Telenefrologie maakt het mogelijk 
dat patiënten met chronische nier-
schade in het vervolg vaker door hun 
eigen huisarts behandeld kunnen 
worden. Dit blijkt uit een artikel van 
artsen van het UMC St radboud in 
annals of Family Medicine. Het idee 
is dat de huisarts via een telenefro-
logie e-consult de kennis van een 
nefroloog inschakelt. Deze krijgt in 
een beveiligde omgeving toegang tot 
relevante patiëntgegevens en geeft 
op basis daarvan een behandeladvies 
aan de huisarts. Onderzoek van de 
initiatiefnemers - nefrologen Jack 
Wetzels en Gerald Vervoort en de 
huisartsen Wim de Grauw en Nynke 
Scherpbier van de afdeling Eerste-

lijnsgeneeskunde van het UMC St 
radboud - toont aan dat door deze 
toepassing minder patiënten hoeven 
te worden doorverwezen. “Telenefro-
logie kan het aantal doorverwijzingen 
naar het ziekenhuis verminderen en 
biedt meer gemak voor de patiënt, 
tegen geringere kosten.”
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B
innen de technische 
ontwikkelingen die 
onder de paraplu 
‘eHealth’ in de markt 
worden gezet, is er 

eentje die zowel bij zorgverleners 
als patiënten hoog op het verlang-
lijstje staat en dat is de inzet van 
beeldcommunicatie in het behan-
deltraject. LifeXS is een van de 
partijen die voorop loopt op dit 
gebied en dit doet door heel goed 
naar de wensen van de diverse 
partijen te luisteren.

lifeXS heeft een platform ontwik-
keld dat via beeldcommunicatie 
zowel professionele als alledaagse 
diensten levert bij de mensen thuis. 
Een systeem dat zich als eerste 
primair op de Nederlandse zorgin-
stellingen en zorgaanbieders richt 
en dat mensen door het ontsluiten 
van een groot aantal diensten, in 
staat stelt om langer zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen. 
Daarnaast geeft het zorgprofes-
sionals de mogelijkheid hun werk-
zaamheden flexibel in te richten en 
geeft het een positieve impuls aan 
de kwaliteit van dienstverlening 
en cliënttevredenheid. Het bedrijf 
heeft haar oorsprong in de vroegste 
ontwikkelingen rondom de uitrol 
van glasvezel in Nederland. lifeXS-
directeur Dennis Steur was hier 
vanuit werkzaamheden bij regge-
fiber nauw bij betrokken. “Waarna 
rond 2008 de vraag kwam wat nu 
écht de meerwaarde is van glasve-
zel boven het al bestaande kabel-
netwerk”, zo vertelt Steur. “Want 

laten we eerlijk zijn, voor de ge-
wone consument waren de gewone 
‘televisie-internet-telefonie’ diensten 
prima. Het verschil tussen kabel en 
glasvezel is ogenschijnlijk klein als 
het louter voor die diensten wordt 
gebruikt. Het grote pluspunt van 
glasvezel is echter dat je hierlangs 
onbeperkt iP-diensten kan stapelen 
en vanuit die gedachte zijn we gaan 
ontwikkelen wat uiteindelijk lifeXS 
is geworden.” 

doorontwikkelen op 
marktVraag
Dat laatste ging niet zonder slag 
of stoot, zo bleek. Het door lifeXS 
ontwikkelde model van een full-
service beeldcommunicatie- en 
dienstenplatform werd enthousiast 
onthaald, maar uiteindelijk bleek er 
geen enkele partij die de benodigde 
techniek kon leveren die lifeXS 
voor ogen had. “Heel gek, in alle 

gesprekken die we hebben gevoerd 
kregen we steevast te horen ‘de 
techniek is er wel’. Maar dat bleek 
in het geheel niet zo te zijn”, zo 
vertelt Steur lachend. “Nu lach ik 
er om, maar destijds heeft het me 
veel hoofdbrekens gekost. We waren 
destijds per slot van rekening geen 
techniekbedrijf. Uiteindelijk hebben 
we besloten dat we - om het als-
nog te kunnen realiseren zoals we 
het voor ogen hadden – de deuren 
sloten en gingen investeren in het 
zelf bouwen en ontwikkelen van die 
techniek. Om vervolgens in 2012 
weer naar buiten te treden met een 
product dat op marktvraag is door-
ontwikkeld en veelzijdig inzetbaar is.” 

koppelingen maken
Het resultaat is een full-service 
beeldcommunicatie- en diensten-
platform waarlangs beeldcontact, 
televisie, internet en digitale 
diensten worden aangeboden op elk 
denkbaar apparaat; televisie, tablet, 
computer, smartphone, noem maar 
op. De diensten zijn aan te vullen 
met bijvoorbeeld reeds aanwe-
zige (of te ontwikkelen) domotica 
en eigen applicaties. “Het is een 
‘white-label’ oplossing, die geheel in 
eigen kleurstelling, bewoordingen of 
huisstijl ingericht kan worden. We 
richten ons op zowel intramurale 
als extramurale zorginstellingen. 
Met name in de laatste doelgroep 
is er veel vraag naar een oplossing 
als deze, omdat men hierlangs veel 
mensen makkelijk thuis kunnen 
worden voorzien van ondersteu-
nende diensten.” Steur voegt toe 

LifeXS
TEKST edgar Kruize FOTOGraFiE Jos PetersinterView

“LifeXS is een 
‘white-label’  

oplossing,  
die in eigen 

kleurstelling,  
bewoordingen  

of huisstijl  
ingericht kan 

worden”

Innovatieve beeldcommunicatie
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dat lifeXS is gekoppeld aan een 
open toegankelijke ontwikkelomge-
ving, waarbinnen (zorg)diensten van 
andere ontwikkelaars en aanbieders 
aan het systeem gekoppeld kunnen 
worden. “Wij zijn geen handelshuis 
die steeds nieuwe dingen ontwikkelt 
en via het eigen platform aanbiedt, 
zodat de gebruikers gedwongen 
worden deze ook te gaan gebruiken. 
Dat willen we ook helemaal niet 
zijn. We maken dus geen additio-
nele apparatuur, maar willen graag 
koppelingen maken. Denk daarbij 
aan alarmeringsapparatuur, bloed-
drukmetingsapparatuur et cetera. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Een heel praktisch voorbeeld: We 
zijn technische partners met Micro-
soft. Er was een revalidatiecentrum 
dat Microsofts Kinect gebruikte om 
spelenderwijs revalidatietechnieken 
in te zetten. Wij hebben nu de mo-
gelijkheden van de Kinect aan onze 
settop box kunnen koppelen, waar-
door die revalidatieapplicaties ook in 
de woonomgeving van de eindgebrui-
ker ingezet kunnen worden.” 

Blokken stapelen
Het heeft Steur verbaasd hoe hard 
enerzijds de ontwikkelingen op 
digitaal gebied gaan en hoe ander-
zijds de Nederlandse zorginstellingen 
daar maar langzaam op inspringen. 
“ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 
verwacht had dat het balletje al iets 
harder aan het rollen zou zijn. De 
markt is eigenlijk het afgelopen jaar 
pas écht gaan nadenken over waar 
zij heen willen. Tegelijk snap ik het 
ergens ook wel, de ontwikkelingen 
gaan zo snel, men wil kiezen voor de 
implementatie van systemen die niet 
al verouderd zijn op het moment dat 
ze worden aangeschaft.” De kracht 
van lifeXS is volgens hem dan ook 
het laagdrempelige basispakket dat 
de oplossing omvat, wat naarge-
lang de wensen van de gebruikers 
uitgebreid kan worden. “Het is een 
flexibele oplossing die de gebruikers 
niet laat betalen voor diensten die ze 
niet gebruiken”, vertelt Steur terwijl 

hij het systeem aanzet voor een de-
monstratie. “Zoals je ziet hebben we 
het systeem heel ‘basic’ ingericht. De 
basisset omvat de mogelijkheid tot 
uitgebreide beeldcommunicatie, in-
structietelevisie, camerafuncties en 
een nieuwsfeed. Dat is het startpunt 
en daar vandaan kunnen er allerlei 
diensten tegenaan gezet worden. in 
feite zoals de dag van een gebruiker 
ook in blokjes is ingedeeld, kan het 
als een blokkendoos gestapeld wor-
den. ’s Morgens een teleconsult met 
de huisarts, daarna een instructie- of 
bewegingsvideo, tussendoor televisie 
kijken, vervolgens een bloeddrukme-
ting et cetera. Waarbij wij als gezegd 
dus niet de partij zijn die de focus 

heeft op het ontwikkelen van die 
diverse oplossingen. Wel richten wij 
ons op de distributie en de koppeling 
met het communicatiekanaal rich-
ting de mensen thuis. lifeXS werkt 
overigens niet alleen bij mensen die 
een glasvezelverbinding hebben. Ook 
DSl- en kabelverbindingen kunnen 
worden aangesloten.” 

VersChil maken
Om de uitrol in het land zo effectief 
mogelijk in te richten, gaat lifeXS 
de samenwerking aan met internet 
Service Providers, die dit systeem 
desgewenst onder eigen naam en la-
bel kunnen aanbieden. “We gaan er 
samen mee op pad”, aldus Steur. “in 
de markt zie je twee ontwikkelingen. 

Enerzijds ‘de regie ligt meer en meer 
in handen van de burger’, anderzijds 
‘power to the professional’. Van-
wege het open en flexibele karakter 
voldoet lifeXS daar volledig aan. De 
respons vanuit de doelgroep is heel 
goed. We steken er ook veel tijd en 
energie in om met dit systeem en de 
mogelijkheden het land in te gaan. 
Dit is geen systeem waarvoor je even 
een advertentie zet en dat mensen 
het vervolgens gaan bestellen, of 
dat je met een powerpoint presen-
tatie overtuigend kan overbrengen. 
Echter, zodra mensen de mogelijk-
heden aan den lijve zien en meema-
ken, begint hetgeen we bieden te 
leven. Voor ons zijn die contacten 
ook heel waardevol. Zo hebben we 
recent samen met UPC een zorgdag 
georganiseerd, waarbij mensen uit 
de raad van bestuur van zorginstel-
lingen aanwezig waren, patiëntenor-
ganisaties, managers, mensen vanuit 
het ministerie van volksgezondheid 
enzovoorts. Mensen die allen op 
een andere manier tegen de mo-
gelijkheden aankijken en die allen 
waardevolle suggesties doen over 
de manier waarop lifeXS in hun 
verschillende disciplines een verschil 
kan maken. Want het gebruik van 
lifeXS gaat de processen raken die 
gemoeid zijn met de communicatie 
met de patiënt. Er gaan dus dingen 
veranderen en de demo-omgevingen 
die we creëren op locatie of gewoon 
bij ons op kantoor geven die discus-
sies vorm. Ze maken het product 
tastbaar en laten zien hoe de diverse 
betrokken partijen in het zorg-
proces hiermee een middel tot de 
beschikking krijgen, waarmee het 
samenwerken vereenvoudigd wordt. 
De patiënt houdt de regie, kan zelf 
beslissen waar hij of zij behoefte aan 
heeft en kan door de middelen die 
worden geboden daadwerkelijk lan-
ger zelfstandig thuis blijven wonen, 
terwijl de zorgverleners een grotere 
mate van flexibiliteit krijgen om hun 
werkzaamheden uit te voeren.” π

www.lifexs.nl

MEDiSCHE TiPS & TrUCS

DOOr estHer scHulting

Selectie

Website / PostPaPierenzo.nl
Het snelle digitale communiceren even zat? Schrijf 
weer eens een brief! Nostalgie ten top. Via de website 
postpapierenzo kunt u zich helemaal uitleven met het 
kopen van briefpapier en aanverwanten. Maar ook 
masking tape, lettertangen, stempels en wat dies meer 
zij. Om het creatieve vuurtje aan te wakkeren.

slimme bloeddrukmeter 
De iHealth maakt van uw iPhone of iPad een daad-

krachtige bloeddrukmeter. Door middel van de gratis te 
downloaden applicatie wordt uw systolische en diasto-

lische bloeddruk en hartfrequentie gemeten. Daarnaast 
slaat hij allerhande waarden op, waarbij ook polsslag en 

meettijdstippen. U kunt uw bevindingen rechtstreeks 
naar uw huisarts sturen. Handig! € 129,90

boek
Leef vanuit je verbeelding – Stephen R. Covey 

Na de bestseller ‘De zeven eigenschappen’  is er nu dit 
inspirerende boek met als subtitel ‘Een gelukkig leven 
heb je zelf in de hand’. Het staat vol spreuken, citaten 

en korte verhalen uit het werk van Covey en het kan 
dan ook een aanzet zijn of opfriscursus om te leven vol-
gens deze zeven eigenschappen. De principes van Covey 
zijn toepasbaar in het dagelijks leven alsook in organisa-

ties. ISBN 978 90 470 0621 3

“Het gebruik 
gaat de 

processen  
raken, die  

gemoeid zijn 
met de  

communicatie 
met de patiënt”

GePersonaliseerde 
telefooncase
Geen zin in een standaard telefoonhoesje? Dan kunt 
u los gaan met deze telefooncase in uw eigen ontwerp. 
U levert het ontwerp aan, een 3D-printer doet de rest. 
Het hoesje is gemaakt van super sterk kunststof, is 
krasvast en UV-bestendig. Praktisch en opvallend. Be-
schikbaar in 9 uitvoeringen, waaronder voor iPhone, 
Blackberry en Samsung. € 24,95



inziCht, grip en 
VerBetering
Vanuit de longoncologen van het 
amphia Ziekenhuis kwam begin 2012 
het verzoek binnen om het Zorgpad 
longcarcinoom in kaart te brengen. 
Een behoefte aan inzicht, grip en 
verbetering vormde de grondslag van 
het verzoek, evenals enkele aanbeve-
lingen vanuit de eisen van NiaZ. Het 
doel was om het complexe zorgpad 
te ontrafelen, te analyseren en te 
verbeteren. Om het vervolgens te 

implementeren en te borgen in de 
organisatie. aangezien een zorgpad 
verder reikt dan de muren van een 
ziekenhuis, zou ook de interactie met 
de buitenwereld (huisartsen, zor-
ginstellingen, laboratoria, et cetera) 
substantieel moeten verbeteren.
Bij de universiteit van leuven is een 
theoretisch model opgezet hoe je een 
zorgpad zou kunnen opzetten. Een 
inhoudelijk sterk model, dat echter 
nog een pragmatische toevoeging 
nodig heeft om het in de praktijk 

toe te passen. Process Express werd 
uitgenodigd om haar beproefde (en 
award-winning) aanpak ‘Grip’ te 
consolideren met het academisch 
model van leuven. Het resultaat 
is de aanpak ‘amphiamethode voor 
zorgpaden’. Deze aanpak voorziet in 
het ontwikkelen, implementeren, 
borgen en continu verbeteren van 
zorgpaden. Een aanpak die op alle 
zorgpaden bij het amphia Ziekenhuis 
(maar ook in andere ziekenhuizen!) 
kan worden toegepast. 

VerBeterd proCes
Het Zorgpad longcarcinoom vormde 
de pilot voor de ontwikkelde aanpak. 
Dit zorgpad begint bij verwijzing van 
de patiënt en eindigt na de laatste 
behandeling of nazorg. De medici 
stelden als eerste de uitgangspunten 
van het zorgpad vast, met als  be-
langrijkste: stel de patiënt centraal! 

in workshops met de diverse actoren 
van het zorgpad werd het huidige 
proces in kaart gebracht. langzaam 
maar zeker ontstond een totaalbeeld 
van het zorgpad; de processtapvolg-
orde, de medische- en verpleegkun-
dige aspecten, maar ook onderwer-
pen rondom administratie, logistiek 
en management kregen een plekje. 

Een groot – interactief – vel met 
post-its diende als communicatie- 
en praatplaats en via zogenaamde 
inloopsessies kon iedereen aanhaken 
en input leveren. Tenslotte werd het 
proces vastgelegd in een procesmo-
delleringstool (Barium live).

P
rocesspecialist Process 
Express begeleidde 
gedurende 2012 een 
traject bij het Amphia 
Ziekenhuis te Breda *. 

In enkele maanden tijd werd het 
zorgpad longcarcinoom (longkan-
ker) in kaart gebracht. In de com-
plexe omgeving van een ziekenhuis 
is het des te meer van belang grip 
te krijgen op het proces. Daarnaast 
is een ziekenhuis op zichzelf weer 
een schakel in een keten van zorg, 
waarin bijvoorbeeld de huisarts 
een centrale rol speelt. Process 
Express combineerde haar eigen 
‘Grip’-aanpak met een academisch 
Leuvens model voor zorgpaden. 

proCesdenken 
Het lijkt zo eenvoudig; procesdenken, 
maar zo vanzelfsprekend is het niet. 
alle werkende wereldburgers zijn 
opgevoed in taakdenken. De eerste 
werkdag zag er voor iedereen onge-
veer hetzelfde uit. “Welkom, dit is 
jouw taak, dit is de afdeling en hier 
zie je onze plek in het organigram”. 
Vervolgens gingen we met onze taken 
aan de slag binnen de contouren van 
de afdeling. Kortom, we zijn met zijn 
allen geprogrammeerd in taakden-
ken. Tegelijk roepen we dat de klant 

(lees: patiënt) zo belangrijk is. Hierbij 
weten we dat de klant aan de voor-
kant van een organisatie iets in gang 
zet en aan de achterkant een resultaat 
verwacht. Tussen deze trigger en het 
resultaat loopt het proces. Daarmee is 
feitelijk het proces de drager van het 
resultaat en de geleverde prestatie. 
Hoe goed loopt dit proces eigenlijk? 
Zitten er overbodige stappen in of 
onduidelijke overdrachtsmomenten? 
Bedienen we de klant wel goed en 
hoe loopt het tussen ons en een leve-
rancier et cetera. Hebben we met ons 
taakdenken en ons organigram vol-
doende focus op de efficiëntie en ef-
fectiviteit van het proces? Want, hoe 
beter we het proces kunnen stroom-
lijnen, des te meer grip krijgen we op 
onze prestaties richting de klant, wat 
weer de bedrijfsresultaten positief zal 
beïnvloeden. Deze denklijn vormt de 
basis van procesdenken. internatio-
naal onderzoeksbureau Gartner vat 
procesdenken als volgt samen: “We 
live in a world of processes, becoming 
conscious of those processes and 
taking control of them is the key to 
personal and corporate effectiveness”.

handige kapstok
iedere organisatie of bedrijf heeft 
ze: processen. De mate waarin er 

expliciet volgens procesdenken wordt 
gewerkt verschilt om te beginnen per 
sector. Zo vindt procesdenken haar 
oorsprong in de productie-industrie, 
waar al sinds ruim een eeuw op 
gerichte wijze gekeken wordt naar 
het organiseren van het werk volgens 
processen. in de dienstensector is 
het procesdenken pas sinds een jaar 
of tien a vijftien serieus in opkomst. 
Steeds meer organisaties ontdek-
ken dat ze processen hebben en dat 
deze een bijzonder handige kapstok 
vormen voor tal van organisatorische 
vraagstukken. Een ziekenhuis kan 
worden gekenmerkt als één van de 
meest complexe organisatievormen. 
Het is een conglomeraat van ver-
scheidene actoren in en rondom een 
ziekenhuis: de huisarts/verwijzer,  
specialist, verpleegkundige, adminis-
trateur en diverse externe partijen. 
Dit in combinatie met hoogwaardige 
technologie, complexe logistiek en 
kritieke patiëntprocessen. Dit alles 
onder de druk van wet-  en regelge-
ving, verzekeraars en andere belang-
hebbenden. 
Kortom, in theorie een uitgelezen 
omgeving om de kracht van het 
ordenende vermogen van het proces 
in te zetten. Maar, werkt het ook in 
de praktijk?
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het ziekenhuis
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Toen deze basis was vastgelegd en 
iedereen er ongeveer hetzelfde beeld 
bij had, kwamen de verbeterideeën 
op gang. Waar zitten de knelpunten? 
Waar kan het beter? Hoe zit het met 
de overdrachtsmomenten tussen 
de diverse actoren et cetera. Een 
flinke hoeveelheid verbeterideeën 
was het gevolg. Quick wins werden 
met voorrang opgepakt en voor de 
wat lastigere verbeteringen werden 
kleine werkgroepjes opgezet. Hierbij 
werkten we intensief samen met 
externe partijen zoals het bestra-
lingsinstituut Verbeeten. Gaandeweg 
ontstond een sterk verbeterd proces. 
aansluitend gingen de werkgroepjes 
aan de slag met de implementatie 
van de geselecteerde verbeteringen. 
Naast een beter proces werd ook de 
besturing ingeregeld en een belang-
rijk aspect; zorgpadeigenaarschap. 
Het uitgewerkte zorgpadproces werd 
op het intranet van het ziekenhuis 
gepubliceerd, benaderbaar voor 
iedere zorgprofessional.

de resultaten
Onder aanvoering van de (amphia-)
projectmanager Zorgpaden Christi-
aan Hol is een prachtig tweeledig re-
sultaat ontstaan. Enerzijds heeft het 
project een zorgpad longcarcinoom 
opgeleverd, waar de vele actoren 

in het proces enthousiast over zijn. 
anderzijds is de ‘amphiamethode 
voor zorgpaden’ verder verfijnd en 
klaargemaakt voor toepassing elders 
in de organisatie. Jeroen de Groot, 
directeur van Process Express: “Wij 
wilden niet alleen een state-of-the-
art zorgpadmodel bouwen op basis 
van onze GriP-aanpak, we wilden 
ook een trainingspakket achterlaten 
zodat het Ziekenhuis na de pilot 
longkanker de overige zorgpaden zelf 
kan aanpakken. Diverse andere zorg-
paden gaan er nu mee aan de slag.” 
Het traject bij amphia heeft laten 

zien dat procesdenken een sterke 
katalysator is bij het krijgen van grip 
op zorgpaden. Juist in de complexe 
omgeving van een ziekenhuis blijkt 
de kracht van procesdenken volledig 
tot zijn recht te komen. π

Voor vragen over dit traject of de 
aanpak rondom zorgpaden, bent u 
van harte welkom contact op te ne-
men met Process Express, telefoon 
023-3020208, www.processexpress.nl

wat is een zorgpad?
Een zorgpad omschrijft het zorgpro-
ces van een specifieke groep pati-
enten met een specifieke diagnose. 
Een zorgpad koppelt de operationele 
(proces)logistiek aan de medische 
protocollen en maakt de interactie 
tussen de diverse actoren inzichtelijk 
(patiënt, huisarts, medicus, verpleeg-
kundige, manager, administratief 
medewerker et cetera). Delen van 
een zorgpad lopen dan ook buiten de 
muren van een ziekenhuis (bijvoor-
beeld huisarts/verwijzer).

* In februari 2013 ontving het  
Amphia Ziekenhuis tijdens het congres 
‘Implementatie van zorgpaden’ de 
Guus Schrijvers Prijs voor het best 
georganiseerde zorgproces: 
Longcarcinoom.

“De kracht van 
het zorgpad zit 
in de intensieve 

multidisciplinaire 
samenwerking”

Christiaan Hol            Jeroen de Groot
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Misschien mag ik het niet zeggen, 
maar bij tijd en wijle ervaar ik de 
moderne communicatie als een 
link gebeuren. In mijn somberman 
denken dreigt er één grote incestu-
euze community te ontstaan, waarin 
iedereen alles van elkaar weet, maar 
niemand iemand echt kent. Ondanks 
dat de vaderlandse vergadercultuur 
iets anders doet vermoeden, kijken wij 
dankzij alle multimediale communi-
catiemiddelen elkaar steeds minder 
in de ogen. Fysiek PMM’en (praten 
met mensen) kost maatschappelijk 
gezien te veel tijd. Tijd is geld en 
geld bepaalt. Om deze reden, appen, 
mailen, twitteren, liken en linken we 
alles wat los en vast zit. Meningen 
en ideeën knallen wij vaak de wereld 
in, zonder de impact waar te kunnen 
nemen. 

Sinds de uitvinding van de inmid-
dels klassieke Short Message Service 
comprimeren wij onze (spreek)taal tot 
een soort van minimalistisch spijker-
schrift.  Afkortingscodes dragen zorg 
voor een taalgebruik, waarbij een 
bericht van vier regels tegenwoordig 
al als te lang wordt gekarakteriseerd. 
De nieuwe zakelijkheid heet dat in 
jargon. Een goed gesprek wordt negen 
van de tien keer afgesloten met; ‘Be-
dankt, erg interessant, maar zet het 
voor de zekerheid nog even kort op 
de mail dan zal ik het  intern bespre-
ken?’ Lekker efficiënt, zeg gewoon 
wat je vindt! Onderzoek leert ons, dat 
vandaag de dag de mens slechts 35% 
van de dagelijkse binnenkomende 
multimediale berichtenstroom direct 
leest en verwerkt. De resterende 65% 
volgt later en beland op een digitale 
stapel om in de vergetelheid te gera-
ken. Ergo, de mensheid heeft in het 
digitale tijdperk moeite het overzicht 

te bewaren. Het directe gevolg is meer 
krommunicatie dan communicatie.

De honger naar meer kennis van-
uit de ogenschijnlijk onbegrensde 
mogelijkheden en het toenemende 
gebruikersgemak van de multimedia, 
dwingen ons constant op zoek te blij-
ven gaan naar verdere verbetering en 
meer verdieping. We moeten met onze 
tijd meegaan en kunnen niet meer 
terug. Het tempo is moordend en in 
de ongebreidelde overlevingsdrang 
van het mensdom, kreunen en steu-
nen steeds meer mensen onder het juk 
van de moderne tijd. Dat de digitale 
slavernij ook zo haar tol eist en ons 
voor bizarre zorgdilemma’s stelt wordt 
pijnlijk duidelijk.

Feitelijk waren in de jaren ’90 trendy 
diagnoses zoals duimbasisartrose, 
muisarmen en telefoonellebogen, de 
eerste vege tekenen dat wij ons geen 
raad wisten met de veranderende 
werkdruk. Arbodiensten rezen op 
dat moment als paddenstoelen uit 
de grond en miljoenen guldens zijn 
er over de ergo(eco)nomische balk 
gesmeten, zonder dat een causaal 
verband met de door de opkomende 
digitalisering gestreste psyche werd 

gelegd. Nadat alle ergonomische aan-
passingen die er te bedenken waren 
voor veel geld waren doorgevoerd, 
heeft de muisarm van toen inmiddels 
plaats gemaakt voor een uitbraak van 
wat men tegenwoordig infobesitas en 
nomofobia noemt.  
Conclusie, de verslavingszorg en de 
GGZ zijn nu aan zet!
Valt dit onder populatiebekostiging of 
creëren we een nieuwe DOT?
Het moet niet gekker worden! Leve de 
multimediale communicatie!

Over Frans-Joseph Sinjorgo - 24-01-'59

Na de Zeevaartschool en een dienst-
periode bij de geneeskundige troe-
pen bij toeval via de farmaceutische 
industrie met de zorg in aanraking 
gekomen. Na 25 jaar de zorg in al zijn 
facetten te hebben leren kennen, be-
gonnen de vaak vastgeroeste patronen 
binnen de zorg te knellen. Na een 
poging om op de Erasmus universiteit 
marketing in de life science een eigen 
identiteit te geven, was het tijd voor 
echte verandering. Op dit moment 
is drug rediscovery het terrein wat 
de aandacht krijgt die het verdient. 
Daarnaast treedt hij regelmatig op als 
dagvoorzitter tijdens diverse eerste-
lijnszorgbijeenkomsten en congressen 
en schrijft hij relativerende columns.

“Dat de digitale 
slavernij ook zo 
haar tol eist en  
ons voor bizarre 
zorgdilemma’s 

stelt wordt pijnlijk 
duidelijk.”

Multimediale gekte
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Het thema van dit nummer is 
‘multimedia’. Hoe belangrijk is de 
digitale revolutie voor jouw huis-
artsenpraktijk?
“Voor mijn praktijk heb ik een goed 
werkende website (www.huisartsil-
pendam.nl) waar alle actuele infor-
matie te vinden is. Patiënten kun-
nen online recepten bestellen en 
ik doe af en toe aan e-consult. Een 
online spreekuur zit er echter niet 
in. Daar leent zich het dorp waarin 
ik werk zich minder voor. ik ben een 
echte dorpsdokter. ilpendam heeft 
behoorlijk veel oudere inwoners, die 
van nature al minder met internet 
en computers hebben.”  

Je hebt net een nieuwe praktijk-
ruimte, hoe ingericht is deze voor 
de toekomst?
“De ruimte is heel ingrijpend ver-
bouwd en daar is het meeste budget 
aan opgegaan. Er was geen geld 
voor technische snufjes, zoals een 
flatscreen in de wachtkamer. ik heb 
nu een heel fijne locatie in het oude 
gemeentehuis, met prima, uitermate 
snelle internetverbinding.”

Gebruik je moderne middelen in de 
communicatie met tweedelijnszorg?
“absoluut. Met name telecardiolo-
gie en -dermatologie zijn voor mijn 
werkzaamheden erg handig. Met 
mijn telefoon maak ik een foto van 
een huidafwijking, via een bevei-
ligde website stuur ik zo’n foto naar 
een dermatoloog en vaak heb ik de-
zelfde dag nog een advies over de te 
volgen behandeling. andersom heb 
ik op deze manier ook ‘teleconsults’ 

met assistenten of praktijkonder-
steuners die visites rijden.”

Is het werk van huisarts door alle 
technische mogelijkheden makke-
lijker geworden?
“Het is vooral anders geworden. Je 
kan als huisarts meer zelf blijven 
doen. Het werkt ook kostenbespa-
rend op macro-economisch gebied: 
de declaratie van een teleconsult 
kost de zorgverzekeraar ongeveer 
€ 50,- euro , terwijl een specialis-
tisch consult op DBC-basis in het 
ziekenhuis vele malen duurder is. 
Daarnaast leer je enorm veel door 
de directe feedback van cardioloog 
of dermatoloog. Plus, het patiënt-
contact is fijner, omdat men – zeker 
in een dorp als ilpendam – veelal 
de voorkeur geeft aan het gezien en 
geholpen worden door de huisarts, 
dan dat men richting het ziekenhuis 
moet.” 

Je doet ook vrijwilligerswerk voor 
Medical Checks For Children. 
Hoe is dat op je pad gekomen?
“ik heb altijd al iets dergelijks wil-
len doen en vorig jaar was ik in de 
gelegenheid om dat op te pakken. ik 
heb bewust gekozen voor een klein-
schalige stichting, waarvan alles 
direct wordt gestoken in hulp. Begin 
vorig jaar ben ik in West Kenia 
geweest. Het is prachtig om daar 
heel gericht een verschil te kunnen 
maken door kinderen te helpen. Het 
werk is zwaar, maar enorm leerzaam 
en geeft veel voldoening. Die eerste 
trip beviel zo goed, dat ik eind 
2012 mee ben geweest naar Nepal. 
Hopelijk ben ik eind dit jaar in de 
gelegenheid weer te gaan.”  
 
Wat neem je uit dergelijke ervarin-
gen mee in de dagelijkse praktijk?
“Bij terugkomst is het wel even 
schakelen. Hetgeen je in dergelijke 
landen ziet, relativeert de hobbels in 
je eigen leven enorm, maar maakt 
ook dat je soms een tikje geïrriteerd 
kan zijn als je ziet met welke kleine 
klachten men hier naar de dokter 
gaat. Het werk is ook leerzaam. in 
Kenia ben ik in een agrarisch gebied 
geweest waar veel ijzergebrek was 
bij de jeugd. Dat kwam omdat ze 
bij het eten van groenten en vlees 
een glas melk dronken. Wanneer 
je dat tegelijkertijd doet, wordt het 
ijzer veel minder opgenomen door 
de darm. Dat wist ik ook niet. als 
huisarts ben je in staat verdieping 
te zoeken door jezelf te ontplooien 
op allerlei gebied, dat maakt dit vak 
voor mij persoonlijk zo leuk.” 

“Door de technologie kun je als 
huisarts meer zelf blijven doen”
In de rubriek ‘Huisarts In Beeld’ belichten we kort een huisarts. In deze editie Esther Anne 

Broekhuizen, die sinds april van dit jaar een nieuwe praktijkruimte heeft in Ilpendam. 

Column
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knopjes en is juist door zijn eenvoud 
zo goed in te zetten. Of het nu voor 
ouderen is of voor kinderen, uitein-
delijk geeft het iedereen hetzelfde. 
De dag wordt weer overzichtelijk, het 
geeft structuur, ruimte en rust.

zelfredzaamheid
Naast particulier gebruik wordt het 
Beeldhorloge ook steeds meer inge-
zet in zorginstellingen, door onder 
meer ergotherapeuten, logopedisten 
en hulpverleners. Een goede zaak 
vindt Nanko Brattinga, directeur van 
het Beeldhorloge “ik vind het een 
mooi voorbeeld van hoe we zoveel 
mogelijk mensen kunnen helpen bij 
het vergroten van hun zelfredzaam-
heid en een volwaardiger leven te 
laten leiden met behulp van zo’n 
innovatie. 
in de toekomst zal er in de zorg een 
groeiende behoefte ontstaan naar 
goede ontwerpen, op praktijkbehoef-
te gebaseerde innovaties om mensen 
langer zelfstandiger te houden. En 
wij zijn daar graag een voorbeeld 
van!”

in de praktijk
Het Beeldhorloge is voor veel men-
sen geschikt en ieder heeft er op zijn 
of haar eigen manier baat bij.
 
Zo ook Olga van 16.
Als zij gaat slapen doet ze haar 
horloge af en als ze wakker wordt 
zet ze eerst haar bril op en doet dan 
direct haar Beeldhorloge weer om. 
Het Beeldhorloge geeft Olga over-
zicht en structuur. Ze wil graag van 
tevoren weten wat er allemaal staat te 
gebeuren en dat kan het Beeldhorloge 
haar nu vertellen. Niet alleen geeft 
het horloge haar rust, maar ook haar 

ouders. Zij hoeven nu niet steeds meer 
aan te geven wat er op de planning 
staat en Olga hoeft het niet steeds 
meer te vragen.
Zat Olga voorheen urenlang te wach-
ten en wist ze eigenlijk niet eens goed 
waarop, nu kijkt ze op haar horloge 
en weet ze wat er komen gaat.

arda is 52 en heeft het Downsyn-
droom. Haar zus zegt over haar: 
“Vroeger was arda heel onzeker. als 
gebeurtenissen haar ‘overvielen’ wist 
ze daar niet goed raad mee. anderen 
besloten eigenlijk altijd voor arda 
wat er moest gebeuren. Met het 
horloge kreeg arda zelf weer grip op 
haar eigen leven en daardoor voelde 
ze zich veel onafhankelijker en min-
der onzeker dan voorheen.”

Natuurlijk is het Beeldhorloge geen 
wondermiddel, maar wel een hulp-
middel. Het geeft zelfvertrouwen, rust 
en eigenwaarde. En dat is dan toch 
wel een beetje een wonder! Meer in-
formatie over het Beeldhorloge kunt 
u lezen op www.beeldhorloge.nl  π

S
inds een jaar is het 
Beeldhorloge op de 
markt; een ‘digitale 
reminder’ in de vorm 
van een horloge geschikt 

voor mensen met bijvoorbeeld een 
verstandelijke beperking, autisme, 
ADHD, beginnende dementie 
en NAH. Het horloge werkt met 
afbeeldingen. Op van te voren in 
te stellen tijden verschijnt er in 
de display van het horloge een 
pictogram van de activiteit die op 
dat moment aan de orde is. De 
pictogram wordt begeleidt door 
een geluid- en/of trilsignaal en is 
daardoor niet te missen.

als je een verstandelijke beperking 
hebt of dementeert is het moeilijk 
je te oriënteren in de tijd. De in-
name van medicijnen, afspraken 
met de dokter of familie; vaak komt 
het bijhouden van dit soort terug-
kerende handelingen en afspraken 
terecht op de schouders van partner 
of kinderen. Het Beeldhorloge zorgt 
ervoor dat men zelf weer structuur 
aan kan brengen in het dagelijkse 
leven. De drager wordt herinnerd 
aan afspraken en activiteiten, zonder 
dat ze hierbij hulp nodig hebben van 
iemand uit hun omgeving. Hierdoor 
geeft het mensen hun gevoel van 
eigenwaarde terug, het geeft rust 

omdat men zich geen zorgen hoeft te 
maken een afspraak te vergeten en 
krijgen ze weer regie over hun eigen 
leven.

struCtuur
Het gebruik van het Beeldhorloge 
is eenvoudig en vereist niets meer 
dan het Beeldhorloge en een com-
puter met internetverbinding. Op de 
website van het Beeldhorloge kan 
een ouder, persoonlijk begeleider of 
de drager het Beeldhorloge beheren 
door een eigen planning in te vullen 
met zelfgekozen en toegevoegde pic-
togrammen, teksten of foto’s.
Het horloge heeft geen onnodige 

TEKST en BEElD beeldHorloge

Het Beeldhorloge; 
geen wondermiddel 

maar wel een  
enorme hulp!

“Ik was altijd aan 
het wachten op de 
verpleging, nu kan 
ik op mijn horloge 
zien wanneer ze 
eraan komen”

medisCh
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D
e vaderlandse media 
buitelden eerder dit 
jaar over elkaar heen 
in de sensatiebeluste 
berichtgeving over 

‘het gevaar van de Diane-35-pil’. 
Met als gevolg dat de huisartsen in 
Nederland veel ongeruste gebrui-
kers op het spreekuur krijgen. Ter-
wijl er eigenlijk geen enkele reden 
voor ongerustheid is, zo stelt Rob 
Beerthuizen, directeur Stichting 
Anticonceptie Nederland.

Het is niet de eerste keer dat er door 
ophef in de media een zogenaamde 
‘pill scare’ ontstaat in verband met 
tromboserisico. in 1995 bijvoor-
beeld lag de bron hiervoor in het 
Verenigd Koninkrijk, toen Britse 
onderzoeken hadden uitgewezen dat 
het gebruik van de derdegeneratiepil 
een verhoogde kans op trombose zou 
geven. Met gevolg dat de autoriteiten 
reageerden met een waarschuwing 
en beperking bij het voorschrijven 
van deze pillen. “Wat in het Verenigd 
Koninkrijk een massale overstap 
opleverde van derde- naar tweede-
generatiepillen”, zo vertelt Beer-
thuizen. “De meetbare resultaten 
van die massale switch waren een 
geboortepiek negen maanden later, 
een verhoogd aantal abortussen en 
geen enkel effect op het aantal trom-
bosegevallen in combinatie met het 
pilgebruik.” laatstgenoemde is toe 

te schrijven aan de risicotoename bij 
een verandering van preparaat. Wie 
begint met de pil, welke pil dan ook, 
heeft de eerste drie maanden het 
hoogste additionele risico op trom-
bose. Beerthuizen: “Dat risico is er 
dus ook zodra weer met een nieuwe 
pil wordt gestart of opnieuw met een 
pil wordt begonnen na bijvoorbeeld 
een zwangerschap.” 

Bewustwording
ruwweg tegelijk met de Britse 
commotie rondom pilgebruik, is 
Beerthuizen gestart met de Stichting 
anticonceptie Nederland. Vanwege 
een hernia afgekeurd voor zijn dage-
lijks werk als gynaecoloog, besloot 
Beerthuizen meer te doen met zijn 
expertise op het gebied van anticon-
ceptie. “Met als missie om de kennis 
omtrent anticonceptie zowel bij het 
publiek als bij de professionals op te 

voeren en te verbeteren. We heb-
ben destijds een onderzoekje gedaan 
naar wat men nu precies leert in de 
opleiding met betrekking tot anticon-
ceptie. Dit nadat een arts om advies 
had gevraagd met betrekking tot een 
operatie die een pilslikkend meisje 
moest ondergaan. Hij wist niet hoe 
daar mee om te gaan. ‘Heb je dat 
niet in de basisopleiding meegekre-
gen’, vroeg ik. Dat bleek niet zo te 
zijn. anticonceptie maakt aan de 
meeste universiteiten amper deel uit 
van de basisopleiding, in het beste 
geval een paar uur. Daar moet een 
arts het de rest van zijn werkzame 
leven mee doen. als stichting zetten 
wij in op enerzijds bewustwording bij 
het publiek, maar anderzijds zeker 
ook op zorgprofessionals die we 
bedienen met lezingen, cursussen en 
nascholingen.” 

gezondheidsVoordelen
Met de commotie rondom de Diane-
35-pil krijgt de stichting dan ook 
veel vragen. Beerthuizen zet een en 
ander in perspectief. “De gezond-
heidsrisico’s wegen niet tegen de 
voordelen op. Engelse studies heb-
ben uitgewezen dat vrouwen die de 
pil gebruiken gemiddeld anderhalf 
jaar langer leven. Dat komt doordat 
de risico’s op baarmoederkanker en 
eierstokkanker worden gehalveerd. 
Het risico op darmkanker vermindert 
met twintig procent. Eveneens een 

direct gevolg van het onderdrukken 
van de werking van de eierstokken. 
Pilgebruik heeft bewezen gezond-
heidsvoordelen. Voordelen die in de 
eenzijdige berichtgeving in de media 
niet worden meegenomen. Tegen-
over de macht van de media die op 
zo’n manier iets groot maakt en vaak 
onterecht angst veroorzaakt, kunnen 
we als beroepsgroep niets anders 
dan feiten zetten. Met als belangrijk-
ste argument dat niets in het leven 
honderd procent veilig is. Statistisch 
gezien is de kans dat je op de fiets 

dodelijk verongelukt groter, dan 
dat je overlijdt aan de gevolgen van 
pilgebruik. Er sterven in Nederland 
vijftien tot twintig vrouwen per jaar 
door complicaties bij de zwanger-
schap, het inenten van baby’s is ook 
niet geheel risicoloos. Daar hoor je 
de pers nooit over. in het geval van 
de Diane-35-pil hebben we het over 
een vijftal gevallen in Frankrijk, over 
een periode van vijfentwintig jaar. 
Waarvan er een aantal kwam boven-
drijven nadat het eerste slachtoffer 
bekend was. Bij enkele van deze 

slachtoffers bleek dat zij op grond 
van hun anamnese een verhoogde 
kans op trombose en/of vaatafwij-
kingen hadden. Die vrouwen had-
den deze pil gewoon nooit mogen 
krijgen.”  

herkenning
in de herkenning van tromboserisico 
in combinatie met pilgebruik valt 
nog een slag te slaan, zo erkent Beer-
thuizen. “Daar leggen wij in nascho-
lingen heel veel nadruk op. Gemid-
deld krijgt een huisarts een maal in 

interView TEKST edgar Kruize FOTOGraFiE Jos Peters

Rob Beerthuizen

“Anticonceptie is 
maatwerk”

"Anticonceptie 
maakt aan  
de meeste  

universiteiten 
amper deel  
uit van de  

basisopleiding"
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de acht tot tien jaar te maken met de 
combinatie pil en trombose. Dat is 
te weinig om er routine in te krijgen. 
De truc is om er op tijd bij te zijn. 
Een vrouw komt op het spreekuur 
met eenzijdige spierpijn in het on-
derbeen. Vaak wordt dan een smeer-
seltje gegeven om dit tegen te gaan 
met de gedachte ‘het zal wel door het 
sporten komen’. Gaat zo’n spierpijn 
niet over, heeft zo iemand een week 
later wellicht een embolie te pakken. 
Het is heel verraderlijk en het is een 
kwestie van de symptomen zo vroeg 
mogelijk herkennen. Vroege diagnos-
tiek voorkomt veel problemen.” 

Bewuste keuze maken
De berichtgeving vanuit Frankrijk 
zorgde vervolgens voor een toename 
van meldingen over bijwerkingen in 
Nederland en berichten over Ne-
derlandse (dodelijke) slachtoffers. 
“Het is in zulke gevallen lastig aan te 
geven waar de verantwoordelijkheid 
van de huisarts eindigt en die van de 
gebruiker begint”, aldus Beerthui-
zen. “Veel vrouwen denken langer 
na over de bruidsjurk die ze slechts 
een dag zullen dragen, dan over 
anticonceptie waar ze een groot deel 
van hun leven mee gaan doen. Vaak 
wordt die keuze puur gemaakt op het 
feit dat anderen ook de Diane-35-pil 
gebruiken. Zodoende komen meisjes 
– al dan niet met hun moeder - bij 
de huisarts met het verzoek ‘ik wil de 
Diane-35-pil’. Op zo’n moment moet 
de huisarts dat niet klakkeloos voor-
schrijven, maar met zo iemand in ge-
sprek gaan over de keuze van welke 
soort anticonceptie wordt gebruikt 
en de eventuele alternatieven. in het 
verleden werd een consult waarbij 
de pil werd voorgeschreven vaak als 
‘inloopconsult’ gezien, waarmee een 
uitlopend spreekuur kon worden 
ingehaald. Tegenwoordig groeit het 
besef dat er een goede anamnese 
moet worden afgenomen en dienen 
de eventuele risico’s en verhoogde 
kans op trombose of embolie in kaart 
te worden gebracht.” 

Bijsluiter Begrijpen
Beerthuizen pleit derhalve voor 
een uitgebreid gesprek, waarbij ook 
naar andere middelen van anticon-
ceptie gekeken kan worden, indien 
deze voor de patiënt wellicht beter 
kunnen werken. “Een koper- of 
hormoonspiraaltje bijvoorbeeld, 
waar onterecht nog mythes omheen 
hangen dat deze gevaarlijk zouden 
zijn voor vrouwen die nog nooit 
een kind hebben gekregen maar 
wel die wens ooit hebben. Ook hier 
weer geldt dat de huisarts tijd moet 
nemen voor een gedegen anamnese 
en een zorgvuldige selectie van een 
goed passend spiraal. Net als bij de 
pil geldt dat een huisarts maatwerk 

dient te leveren. Dat zal het aantal 
klachten absoluut doen afnemen en 
de kennis bij de patiënt verhogen.” 
Met het oog op dat laatste meent 
Beerthuizen dat het alleen verwij-
zen naar een bijsluiter hierbij niet 
volstaat. “Natuurlijk bevat deze es-
sentiële informatie, maar bijsluiters 
zijn wat betreft tekstgebruik vaak 
ook juridisch opgebouwd, waardoor 
deze voor een heel groot deel van de 
gebruikers te ingewikkeld zullen zijn. 
Dat merk ik zelfs aan mijzelf. Zelfs 
als gynaecoloog heb ik ook nog wel 
eens moeite de bijsluiter te begrij-
pen van een aan mij voorgeschreven 
medicijn. Op het gebied van commu-
nicatie met de gebruiker is dus zeker 
nog een slag te slaan.” 
 
Controlemoment
Nederland is op het gebied van 
pilgebruik een van de koplopers in 
Europa, met als gevolg een zeer laag 
percentage tienerzwangerschappen 
en een relatief hoge mate van kennis 
bij de gebruikers. “Onderzoek wijst 
uit dat meisjes gemiddeld vaak al 
anderhalf jaar een pil gebruiken voor 
zij het eerste seksuele contact heb-
ben. De Diane-35-pil is natuurlijk 
geen anticonceptiepil, het is de taak 
van de huisarts dit duidelijk te ma-
ken aan de gebruikers. Maar als het 
gebruik naar wens is, dan is er geen 
enkele reden om daar vervolgens 
vanaf te stappen. anticonceptie is en 
blijft echter maatwerk en de zorgvul-
digheid daarbij kan niet vaak genoeg 
worden benadrukt. in de nieuwe 
zorgstandaard anticonceptie van 
het NHG staat ook expliciet dat een 
arts na dient te gaan of de gekozen 
vorm van anticonceptie geschikt is 
voor een patiënt. Daarnaast is er een 
nieuw standaard controlemoment 
ingevoerd, om na enkele maanden 
te evalueren hoe het gaat. acht van 
de tien vrouwen heeft geen enkel 
probleem met het gekozen anticon-
ceptiemiddel. Het is echter van het 
grootste belang dat die andere groep 
ook de keuze maakt voor een middel 
dat bij hen past.” π

MEDiSCHE TiPS & TrUCS

DOOr estHer scHulting

Selectie
luchtiGe handdoeken 

Krijgt u uw koffer ook nooit dicht wanneer u op 
vakantie gaat? Deze zogenaamde hamamdoeken geven 

een hoop lucht. Doordat ze heel licht zijn in gewicht 
neem je voor 1 badlaken maar liefst 3 hamamdoeken 

mee. Dat scheelt! Daarnaast drogen ze snel doordat ze 
zijn gemaakt van 100% hydrofiel katoen. Verkrijgbaar 
in 14 frisse kleuren. Vanaf € 19,00 – www.peshs.com

handiG GereedschaP
Dit is wel een heel handig hulpje. Deze ‘keytool’ her-

bergt onder meer een flessenopener, diverse schroeven-
draaiers, een nagelvijl, pincet en draadafsnijder. En 

toch is hij maar zo groot als een sleutel (5x2 cm). Zo 
zit u nooit om handen. Ook handig in uw praktijk!

€ 6,50

hulP oP zak
Een handige medische vraagbaak en woordenboek in 
één. De app informeert reizigers over vaccinaties en 
veel voorkomende ziekten. De rubriek Medisch A-Z is 
samengesteld en gecontroleerd door medici. De app is 
ingedeeld per land en – heel handig - heeft geen inter-
netverbiding nodig. Gratis en geschikt voor iphone en 
android. 24/7 world.net

festivals en evenementen

4 t/m 7 juli
Festival Onderstroom 

Vlissingen

6 juli
Festival De Beschaving 

Utrecht

4 augustus 
Deventer Boekenmarkt 

Deventer

13 t/m 15 september 

Beleef Landleven 

NL Openluchtmuseum

Arnhem

6 t/m 8 september
Happinez Festival 

Fort Voordorp
Groenekan

24 augustus 
ZAND Strandfestival 

Almere

"De huisarts 
moet tijd nemen 
voor een gedegen 

anamnese en  
een zorgvuldige  

selectie"
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E
en radicale omwente-
ling in de zorg is onaf-
wendbaar. Doorgaan op 
de manier waarop we 
het nu organiseren is 

geen optie. De zorg wordt daardoor 
onbetaalbaar, er ontstaat een tekort 
aan personeel en het voldoet niet 
aan de verwachtingen van de zorg-
consument. Toepassen van internet-
technologie kan helpen de zorg op 
een andere manier te organiseren. 
e-Health heeft veel potentie om het 
zelfmanagement van patiënten te 
versterken en de zorg effectiever en 
efficiënter te organiseren. 

De komende decennia zal de zorg-
vraag niet alleen sterk toenemen, 
maar ook van aard veranderen. De 
groei van de zorgvraag komt vooral 
voor rekening van het aantal patiën-
ten met chronische aandoeningen. 
Door vervroegd ziekenhuisontslag, 
extramuralisering en medische 
innovaties verschuift de zorg en 
zorgzwaarte meer naar het leveren 
van zorg thuis en de huisartsen. 
Daarnaast zal de vraag naar goed 
gekwalificeerd personeel het aan-
bod ruimschoots overtreffen. als 
we de kwaliteit van de zorg op peil 
en betaalbaar willen houden is het 
noodzakelijk dat we meer of het-
zelfde kunnen doen met minder 
mensen, dat de groeiende zorgvraag 

wordt omgebogen en dat zorgvragers 
(patiënten en/of cliënten) meer zelf 
voor hun gezondheid gaan zorgen.

uitgeBreid en Veelzijdig
e-Health kan een belangrijke rol ver-
vullen in de vernieuwing van de zorg. 
Met e-health worden slimme syste-
men en apparaten in combinatie met 
het internet ingezet om de gezond-
heid en de gezondheidszorg te onder-
steunen en te verbeteren. Patiënten 
kunnen bijvoorbeeld via websites hun 
meetwaarden en gezondheidsdoelen 
bijhouden. Ook consulten voeren 
via e-mail en videocommunicatie, 
teleconsultatie door artsen onder-
ling, domotica of telemonitoring van 
patiënten met chronische aandoenin-
gen zijn voorbeelden van e-Health. 
Het gaat hierbij niet alleen maar 
om innovaties, ook bestaande infor-
matie- en communicatiesystemen 
vallen hieronder. De mogelijkheden 
voor e-health zijn zeer uitgebreid en 
veelzijdig. Op de site van de KNMG 
is een aantal praktijkvoorbeelden te 
vinden van de toegevoegde waarde 
die e-health heeft voor zorgvragers, 
zorgprofessionals, zorginstellingen en 
zorgverzekeraars. 

huisarts als sparring-
partner
E-health bestaat al heel lang. De Ne-
derlandse arts Willem Einthoven ver-

stuurde rond 1905 via de telefoonlijn 
met succes het eerste ECG van zijn 
laboratorium naar het leidse hospi-
taal en noemde het ‘telecardiograms’. 
De explosieve groei en acceptatie van 
het internet vanaf de jaren negentig 
van de vorige eeuw hebben tot veel 
nieuwe mogelijkheden geleid. Die 
mogelijkheden worden nog niet op 
grote schaal toegepast. Ziekenhuizen 
en de geestelijke gezondheidszorg 
maken meer gebruik van e-health 
dan de eerstelijnszorg. Toch ont-
staan er steeds meer oplossingen die 
ondersteunend kunnen zijn in de 
(veranderende) relatie tussen patiënt 
en huisarts. Beide partijen ontdek-
ken nu de mogelijkheden.
E-Healthtoepassingen bieden huis-
artsen kansen om de groeiende vraag 
naar zorg te pareren en tegelijkertijd 
de service en bereikbaarheid te ver-
beteren en zorg op een efficiënte ma-
nier te organiseren.  Door e-health is 
de klassieke dokter-patiënt verhou-
ding aan het verschuiven. Mensen 
zijn niet alleen passieve eindgebrui-
kers van zorgtechnologie, zij zijn ook 
met behulp van allerlei tools en tests 
in staat om hun eigen gezondheid 
beter te monitoren. E-Health stelt 
mensen dus in staat medebeslissers 
en medeverantwoordelijk te zijn voor 
de preventie en behandeling van 
aandoeningen, waardoor ze in steeds 
grotere mate de regie over hun eigen 

leven en ziekte kunnen voeren. De 
patiënten zien de huisarts graag als 
sparringpartner en gids om hen te 
leren omgaan met hun ziekte. 

zelfregie
De technologie is er klaar voor en de 
knelpunten voor grootschalige adop-
tie van e-Health liggen op andere 
vlakken. Te vaak wordt de invoering 
van e-Health diensten gezien als een 
technisch implementatietraject. Voor 
een succesvolle implementatie is 
juist de focus op cultuurverandering, 
veranderende processen en gewij-
zigde verhoudingen tussen mensen 
belangrijk. De patiënt die meer 
zelfregie neemt zal vaker zijn soci-
ale netwerk inschakelen. Dit leidt 
tot andere vragen aan huisartsen, 

bijvoorbeeld het opleiden en onder-
steunen van mantelzorgers. Met een 
e-Health oplossing wordt vaak iets 
vervangen of op een andere wijze 
georganiseerd. Dit betekent ook dat 
er soms besloten moet worden om 
bestaande activiteiten niet meer uit 

te voeren. Een aandachtspunt bij het 
opstellen van de business case is dat 
naast de financiële basis ook moet 
worden gekeken naar de maarschap-
pelijke business case.  Tenslotte, one 
size fits all bestaat niet bij e-Health. 
Mits zorgvuldig ingebed in het 
primaire zorgproces en op voldoende 
schaalgrootte ingezet, kan e-Health 
bijdragen aan de gewenste trans-
formatie van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij. π

Juriaan Kellermann is Managing 
Consultant bij Cure4 en daar ver-
antwoordelijk voor de business line 
e-health. Juriaan is bereikbaar via 
juriaan.kellermann@cure4.nl. U 
wordt van harte uitgenodigd om over 
dit onderwerp verder te discussiëren.

"One size  
fits all  
bestaat  
niet bij  

e-Health"

TEKST Juriaan Kellermann

e-Health is 
participatie
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H
et zal je maar 
gebeuren: Je kind 
ligt ineens in het 
ziekenhuis… In een 
onbekende omgeving 

met voornamelijk vreemde mensen 
om zich heen. Een ingrijpende 
gebeurtenis. Zowel voor de ouders, 
als voor het kind. Toch overkomt 
het jaarlijks helaas een groot aan-
tal kinderen.

de Visie
De praktijk leert dat er in onze 
ziekenhuizen voldoende speelfacili-
teiten aanwezig zijn voor de jongste 
kinderen. Maar echter niet voor de 
ook omvangrijke groep oudere jeugd, 
ofwel de tieners. Stichting Muziekids 
maakt het ziekenhuisverblijf - juist 
voor deze kids - wat leuker, met De 
Muziekids Studio! Een speciaal inge-
richte recreatieruimte, waar jeugdige 
patiënten tot 18 jaar zich even lekker 
kunnen uitleven op muzikaal gebied. 
Zelf, of samen met andere meisjes en 
jongens die ook ziek zijn. Of gezellig 
met gezonde kinderen, die op zie-
kenbezoek komen bij hun broertjes, 
zusjes, of familie. Dit kan de gehele 
week van 13.00 tot 21.00 uur, van 
begin tot het einde van het bezoek-
uur. Dit alles onder begeleiding van 
een vaste studio muziekdocent, die ze 
helpt - of begeleid - met het bespelen 
van de muziekinstrumenten en/of het 
geven van individuele muziekles. De 
Muziekids Studio is standaard voor-

zien van de meest populaire muziek-
instrumenten. Met bijvoorbeeld een 
elektronisch drumstel, een elektrische 
gitaar en basgitaar plus een keyboard 
en bijbehorende geluidsapparatuur. 
Verder is er allerlei fraaie digitale ap-
paratuur zoals PC/laptop, screens en 
iPods, alsmede speciale gameconsoles 
met diverse leuke muziekspelletjes. 
Een fijne plek om het ziekenhuis even 
te vergeten. Want met muziek bezig 
zijn is niet alleen een hele leuke be-
zigheid; het geeft plezier en ontspan-
ning, maar ook troost. Muziek kan 
ook aan een sneller herstel bijdragen. 
Tevens streeft Muziekids naar het 
organiseren van leuke en opvallende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld muziek-
makende troubadours in ontvangst-
hallen, of op verpleegafdelingen, 
mini-optredens en handtekening- en 
fotosessies met en door bekende ar-
tiesten en vrienden van Muziekids.

de missie
De Muziekidsmissie is om landelijk 
studio’s te realiseren, waarin 7 dagen 
per week muziek gemaakt en beleeft 
kan worden door jeugdige patiën-
ten die in het ziekenhuis verblijven. 
Dit alles onder de specialistische 
begeleiding van een ervaren muziek-
vakdocent, die altijd aanwezig is. 
inmiddels is het nodige bereikt! De 
1e Muziekids Studio is in gebruik in 
Tergooiziekenhuizen Blaricum, waar-
bij niemand minder dan rené Froger 
de officiële opening verrichtte en 
tevens zijn naam aan deze Muziek-
kids Studio verbond. Onlangs heeft 
Muziekids groen licht gekregen voor 
het realiseren van de Muziekids Stu-
dio in het St. Elisabeth Ziekenhuis 
Tilburg. Met enthousiaste muzikale 
naamgever: Guus Meeuwis.
Een volgende ‘GO’ voor de bouw van 
een studio was er van het Kennemer 
Gasthuis te Haarlem. Ook daar zal 
een welbekende Nederlandse artiest 
zijn naam aan de Muziekids Studio 
verbinden, namelijk Giel Beelen.  
Ook het Sophia Kinderziekenhuis 
rotterdam is van plan om Muziekids 
een speciale muziek- ruimte op maat 
te laten inrichten. Met als opvallende 
naamgever: Paul de leeuw.

in een Behoefte  
Voorzien
De Muziekids Studio voorziet duidelijk 
in een behoefte. De stichting merkt 
dit aan het plezier dat de kids met 

de muziekbeleving hebben én uit 
de enthousiaste en lovende reacties 
van de ouders. En eveneens door de 
duidelijk aantoonbare belangstelling, 
alsmede de toenemende interesse 
voor Muziekids vanuit andere zieken-
huizen en diverse zorginstellingen in 
ons land. Stichting Muziekids bouwt 
volledige nieuwe unieke Muziekids 
Studio’s, of in een aangepaste versie 
binnen een bestaande ruimte in het 
ziekenhuis. Dit volledig naar het 

Muziekids format: Compleet, profes-
sioneel ingericht met apparatuur 
en instrumenten. En, in deze opzet 
doneert het ziekenhuis slechts de 
ruimte en de locatie van de Mu-
ziekids Studio. De stichting draagt 
zorg voor de realisatie daarvan en het 
genereren van de benodigde kosten.

noot
Stichting Muziekids is voor haar 
fondsenwerving geheel afhankelijk 

van donaties en acties van bedrijven 
en particulieren. Mogelijkheden voor 
financiële ondersteuning zijn onder 
meer: ambassadeurschap, donateur-
schap, facilitaire sponsoring en giften. 
andere ‘Goede Doel-acties’ om 
Muziekids te steunen zijn veilingen, 
sponsorlopen, braderies/markten, 
collectes, benefiet- concerten, bene-
fietavonden et cetera. π

www.muziekids.nl

TEKST en BEELD muzieKids

Een muziekstudio in het ziekenhuis

QUOTES VAN BEKENDE MUZIEKIDS VRIENDEN

Muziekids Vriend 
Prof. dr. Gert-Jan Kaspers
(Kinderarts VUmc/Projectdirecteur 

Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie)

 “Muziek is ontspanning, iets waar 
zieke kinderen in een ziekenhuis 

behoefte aan hebben. 
Muziekids zorgt dat zij even het 

ziekenhuis vergeten. Muziekbeleving 
kan zelfs bijdragen aan een sneller 

herstel. Muziekids is  uniek.”

Muziekids Vriend
Giel Beelen

“Muziekids zorgt ervoor dat 
kinderen de dag weer met een 

lach kunnen beginnen en 
misschien zelfs met een dansje. 

Muziek maakt het leven 
altijd fijner!”

Muziekids Vriend

Xander de Buisonjé

“Het is een enorme eer dat ik voor 

Muziekids gevraagd ben. 

Een leven zonder muziek is niet 

voor te stellen, want muziek 

versterkt en ondersteunt in álles 

elke emotie. In deze zal het 

verbinden, verzachten en 

genezen !”
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TEKST estHer scHulting & edgar Kruize interaCtief

Tweet, tweet, tweet
Interessante twitter berichten van de  

afgelopen tijd

“@FemkeBK: Wel of niet linken met je  
huisarts op @LinkedIn? 

Ik zeg 'nee', totdat iemand met een heel  
goed argument komt!”

“@VogelvrijeHArts: Hoorde Schippers  
wat de huisarts in #Nieuwsuur zei?  

"De #thuiszorg zijn mijn ogen en oren..."
Nu nog een minister op #VWS die luistert...”

“@hvgard: Hier betalen wij niet voor! Regie 
moet terug bij huisarts. RT @Bartissimus: 

Sorry dokter http://t.co/rP13kCvp6E  
Overbekend voor huisartsen.”

Wilt u op een van deze berichten reageren? 
Mail ons! Of stuur ons een tweet:  

@Huisartsenserv

huisartsenservice maken wij met en voor u. daarom horen wij graag 
van u! heeft u een mening over een specifiek onderwerp binnen uw  

vakgebied, of ziet u een probleem dan wel een oplossing, of heeft u een 
tip voor uw vakgenoten? mail ons en wij nemen uw inzendingen mee. 

 
onze volgende thema’s zijn: samenwerking en efficiency

heeft u tips met betrekking tot deze thema’s of tips voor volgende edities, 
dan wel ideeën voor thema’s voor volgend jaar, dan horen wij graag van u. 

de meest bruikbare tips 
belonen wij met een wijnpakket!

huisartsenservice | 033 - 247 11 77 |  
info@huisartsenservice.nl | www.huisartsenservice.nl

Gezocht
Heeft u een praktijk waar een pilot kan 
draaien op het gebied van onder andere 
COPD, astma, CVRM en diabetes? Dan 

horen wij graag van u. Meldt u zich aan 
via info@huisartsenservice.nl en wij  

nemen contact met u op. Natuurlijk kan 
dit ook telefonisch via 033 - 247 11 77.

Huisartsenservice 
op Linkedin

Connect met de Huisartsenservice op  
LinkedIn om op de hoogte te blijven van 
alles wat er speelt binnen uw vakgebied. 

Onze vaste columnist Frans-Joseph Sinjorgo 
is op dit platform recent een discussie  
gestart in de HuisartsenService groep. 
Thema: “Populatiebekostiging; kans of  
bedreiging voor de huisartsenzorg?”  
Deel uw mening over dit onderwerp: 

http://nl.linkedin.com/groups/Huisartsen- 
Service-4668712
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Dienstverleners overzicht Dienstverleners overzicht
Diagnostiek
Ω reinier Medisch 
 Diagnostisch centrum
 www.reinier-mdc.nl 
Ω star Medisch Diagnostisch centrum
 www.star-mdc.nl 

Diverse Dienstverleners
Ω Fto.nU en artsenapotheker.nl
 www.artsenapotheker.nl
Ω Mercy ships
 www.mercyships.nl
Ω van Maanen techniek groep
 www.vanmaanentechniekgroep.nl
Ω Wel inspectie
 www.wel-inspectie.nl

FarMacie
Ω Bayer healthcare
 www.bayerhealthcare.nl
Ω Bipharma
 www.bipharma.com
Ω Boehringer ingelheim
 www.boehringer-ingelheim.nl

Ω glaxo smith kline B.v.
 www.gsk.nl
Ω Novartis Pharma
 www.novartis.nl
Ω sandoz
 www.sandoz.nl
Ω sanofi 
 www.sanofi.nl 
Ω spruyt hillen bv
 www.spruyt-hillen.nl
Ω stallergenes
 www.stallergenes.nl
Ω takeda nederland
 www.takeda.nl

Financiële BeDrijven en  
ManageMent aDvies 
Ω BDo, branchegroep zorg
 www.bdo.nl
Ω Cure4
 www.cure4.nl

ict en inForMatieManageMent
Ω helpline B.v.
 www.helpline-bv.nl

Ω intershift planning en roostersoftware
 www.intershift.nl
Ω jalema
 www.jalema.com
Ω Medicore
 www.medicore.nl

opleiDing en  
nascholings BeDrijven
Ω Medway bv
 www.medwaybv.nl
Ω health investment
 www.healthinvestment.nl
Ω Medilex
 www.medilex.nl

personeel
Ω Medway bv
 www.medwaybv.nl
Ω Medisch netwerk
 www.medischnetwerk.nl
Ω Medische vacaturebank
 www.medischevacaturebank.nl

proDUcten / inkoop
Ω Medichain
 www.medichain.nl
Ω 3M
 www.3M.nl
Ω rochester Medical 
 www.rocm.nl
Ω van heek Medical
 www.vanheek.com

training en coaching
Ω Bloom communicatie
 www.bloomcommunicatie.nl 
Ω Muller training & coaching  
 www.mullertc.nl

verzekeren
Ω arts en zeker
 www.artsenzeker.nl

Wilt u uw bedrijf graag hier vermeld zien, 
neem dan contact op met  
info@huisartsenservice.nl
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De komende edities van dit magazine 

verschijnen met de volgende thema’s

 
• samenwerking

• effiCienCy
 

Zou u graag iets met uw collega’s willen delen, 

of heeft u een tip voor ons magazine?  

Mail ons dan: info@huisartsenservice.nl
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