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Voucherproject: “Vernieuwend Versterken: patiënt em powerment voor nu en 
de toekomst” ligt op koers 

 
Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP), met ingang van 1 januari 2017 
Bekkenbodem4All.nl, is in januari 2016 een nieuw voucherproject gestart dat zich richt op het 
versterken van de patiënt, via gebruik van moderne communicatietechnieken. In dit artikel 
zetten wij uiteen wat de stand van zaken is. 
 
Doel van het project is nieuwe manieren te ontwikkelen van interactief communiceren met de 
achterban van een patiëntenorganisatie om beter aan te sluiten op de informatiebehoefte 
van de patiënt of de direct betrokkene. Het streven hierbij is dat de juiste informatie op de 
juiste manier en op de juiste tijd de patiënt bereikt. Dus niet zelf zoeken op de website, of in 
oude magazines, maar informatie op maat ontvangen op een manier die bij elke individuele 
patiënt of betrokkene past. Het doel van de nieuwe manieren van communiceren is de 
patiënt de mogelijkheid te geven om actief de regie te nemen in zijn eigen zorgproces en 
persoonlijke doelen te stellen op basis van goede persoonlijke adviezen. 
 

 
 
Gespreksgroep 
Onderdeel van het project vormt de gespreksgroep met mensen met 
bekkenbodemproblemen. Om aan te kunnen sluiten op de informatiebehoefte van de 
achterban heeft er in juni een gespreksgroep plaatsgevonden met een aantal vrouwen met 
bekkenbodem problemen.  
Uit het gesprek met de vrouwen kwam duidelijk de behoefte naar voren aan informatie over 
de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden en de precieze toediening 
van medicatie zoals zalf en dergelijke. Opvallend is dat de deelnemers voor informatie over 
de bekkenbodem(problematiek) vooral zélf op zoek moeten en dit niet van zorgverleners 
krijgen. 
 
Hoe verder? 
De uitkomsten van de focusgroep zijn de afgelopen maanden geanalyseerd. Naast de 
inhoud van de informatiebehoefte zal de vorm van de gewenste informatie worden 
bestudeerd. Aan de hand van de uitkomsten zal worden gewerkt aan de content voor de 
interactieve communicatiemiddelen zoals een app.  
 
Opbrengst van project 
Het project loopt van 2016 tot en met 2018. Na afloop van het project zijn er voor elke 
deelnemende patiëntenorganisatie interactieve communicatietools, waaronder een App, die 
voor elke individuele patiënt van de deelnemende organisaties beschikbaar is. 
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