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Trends in Zorgstelsel

• Prestatie bekostiging/Competitie.

• Technologische vernieuwing & 
personalised medicine.

• Investeringen vragen grootschaligheid

• Concentratie (beetje deconcentratie)

• Veiligheid, Kwaliteit en transparantie

• Toegevoegde waarde(Value) als 
toekomstig sturingsparadigma(?)



Trends in demografie

• Toename chronisch zieken en 

comorbiditeit

• Specifieke belangstelling adipositas en 

kanker

• Pogingen oudere werknemers meer te 

laten werken.



Trends in positie van de patiënt

• Rechten verbeteren: Klacht wet , Wet 

op de Cliëntenraden, Wet op inzage en 

Geneeskundige behandelovereenkomst  

culminerend in ontwerp Cliënt en 

kwaliteit (2009)

• Patiënt informeert zich beter en shopt

• Trend: Patient Empowerment.



Trends in bedrijfsgeneeskunde

• Rol minder verplicht, meer gebaseerd op 

toegevoegde waarde

• Geleidelijk meer evidence based 

interventies (maar rol bedrijfsarts?)

• Werkgever kijkt alleen naar effect op 

ziekteverzuim of voldoet aan minimale 

verplichtingen.



Patient Empowerment,Definities

• ..Patient empowerment reflects the belief in 

patient autonomy, and the right and 

responsibility of patients to access to health 

information and the right to make their own 

health related decisions.

• …an individuals personal sense of 

efficacy,esteem, or personal; competence to 

be in control over their health qand health 

behaviours



Patient empowerment, elementen

• -zelfbeschikking

• -self management

• -voorwaarde voor gedragsverandering

• -patient als “consument.

• -training and support..

• (-IT supported) information



Patient Empowerment

• Shared decision making

• Informatie en voorlichting.

• Decision aids, gedragsreminders

• Selfmanagement diabetes, COPD, 

hypertension, etc.



Patient Empowerment

• IT supported decision making/self 
management

• Patient access status, uitslagen en 
mailcontact met NP en/of specialist

• Helpdesk voor specifieke vragen of 
(on/offline) advies

• Geïndividualiseerde/beveiligde 
empowerment/self management site.



Case Telecare Cerebrale parese

Uitgaande van door ouders ervaren 

knelpunten in de coördinatie &  

communicatie.

Interactieve, beveiligde persoonlijke 

helpdesk met mogelijkheid gericht 

meerdere hulpverleners tegelijk te 

bevragen.



Patient empowerment CP website

• Administrator menu:

• -User registration

• -User-helpdesk

• -Project mailings

• Patients menu:

• -Edit personal details

• -Submit questions

• -View responses

• -Respond to prof. Q.

• Professional Menu:

• -Edit personal details

• -Respond to parents 

questions

• -Question coll & parents

• -View colleg. responses

• -View pts responses



Case: Voorlichting op Maat….NKI-AVL

• Geïndividualiseerde, beveiligde 

voorlichtingssite.

• Specialist klikt bij de diagnose 

passende  voorlichtingsmodules aan.

• Patient krijgt mogelijkheid tot 

interactieve communicatie met NP.



Voorlichting op maat ….NKI-AVL

• Cancer survivorship (Alpe D’Huzes):

• -Personal survivorship care plan

• -Interactieve stimulering & monitoring 

actieve leefstijl,

• -Frequente selfassessment QoL schaal 

en standaard of persoonlijke feedback

• -Telemonitoring & coaching



Patient empowerment, Observaties 1:

• Van shared decicion making, via 

informatieverbetering naar IT supported 

self management.

• Vraagt om receptiviteit (Rogers) en IT-

maturity.

• Snelheid van diffusion???  

• Welke doelgroepen gaan meedoen??



Patient empowerment Observaties 2

• Bijdrage voor “nieuwe” activiteiten, 

eenvoudige routine handelingen en niet acute 

buiten de core business gelegen activiteiten.

• Haalt activiteiten bij medicus/specialist weg.

• Voegt extra communicatie inspanningen toe

• Maakt bij aantal activiteiten de toegevoegde 

waarde van de professional beter zichtbaar.



Case: Samoocha &….Van Beek 2009

• RCT: WIA claims assessment 
preparation

• -Website interactive modules

• -Personal health record, personal diary, 
forrum, information on procedures, 
coping, etc

• Hypothesis:realistic expectation, more 
accurate assessment



Professional independent empowerment:

Philips Direct Life

• Determine personal 

profile

• Increase activities

• Personal plan • Checkprogress and 

adapt

http://www.directlife.philips.com/fileadmin/site/img/vis_3_2_1_large.jpg
http://www.directlife.philips.com/fileadmin/site/img/vis_3_2_2_large.gif
http://www.directlife.philips.com/fileadmin/site/img/vis_3_2_3_large.gif
http://www.directlife.philips.com/fileadmin/site/img/vis_3_2_4_large.jpg


Bedrijfsarts en Empowerment

• Shared decision making (stap1)

• Selectie risicofactoren/specifieke 
doelgroepen/oudere werknemers (kans 
bedrijfsarts?) 

• Verplichte activiteiten vs gemotiveerd 
gedrag..(diffusion)??

• Self management “waar bemoei je je 
mee?” of ……Δ-management?



Patiënt empowerment en bedrijfsarts

• Diagnose gerichte benadering? Vb cancer 

survivor pilots (al vroeg in het traject)

• Administratieve activiteiten verplaatsen…

• Lifestyle-interventies met (Van Mechelen et 

al) of zonder (Philips, etc) begeleiding

• …..



Patiënt Empowerment en Bedrijfsarts.

• Patiënt onafhankelijker van de 

bedrijfsarts

• Toegevoegde waarde steeds 

belangrijker (anders rest alleen 

verplichte activiteit)

• Proactief zoeken naar rol en eigen 

invulling
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