
   

Voucherproject: “Vernieuwend Versterken: patiënt em powerment voor nu en de 
toekomst” goed op dreef 
 
Bekkenbodem4all is in 2016 een nieuw project 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 project 
Bekkenbodem4all neemt samen met vier andere patiëntenorganisaties1 deel aan het 
voucherproject  ‘Vernieuwend Versterken: patiënt empowerment voor nu en de toekomst’. 
In dit project ontwikkelen we nieuwe manieren om interactief te communiceren met de 
achterban van een patiëntenorganisatie. Zo kunnen we beter aansluiten op de 
informatiebehoefte van de patiënt. Met het communicatiemiddel willen we dat de juiste 
informatie, op de juiste manier en op de juiste tijd de patiënt bereikt. Daardoor hoef je als 
patiënt niet zelf te zoeken naar informatie op de website, of oude nieuwsbrieven te 
raadplegen, maar ontvang je informatie op maat op een manier die bij elke individuele 
patiënt past. Het doel van de nieuwe manieren van interactief communiceren is de patiënt de 
mogelijkheid te geven om actief de regie te nemen in zijn zorgproces. Het 
communicatiemiddel biedt de mogelijkheid om persoonlijke doelen te stellen op basis van 
goede persoonlijke adviezen. 
 
Ontwikkeling interactief communicatiemiddel 
Het te ontwikkelen interactieve communicatiemiddel  moet goed aansluiten bij de 
informatiebehoefte van de achterban van Bekkenbodem4all. Daarom is er vorig jaar een 
gespreksgroep gehouden met vrouwen die bekkenbodemproblemen hebben. Met de 
vrouwen is gesproken over hun informatiebehoefte over de bekkenbodemproblematiek en de 
diverse behandelmogelijkheden. Patiënten gaven aan soms behoefte te hebben aan een 
duidelijk plaatje van het bekkenbodemgebied zodat zij bij de arts kunnen aanwijzen waar zij 
klachten hebben. Ook willen de patiënten weten hoe zij het gesprek met de zorgverlener 
goed kunnen voorbereiden, zodat ze de beschikbare tijd voor een consult optimaal kunnen 
benutten.   
 
Rapport  
De uitkomsten van de gespreksgroepen van de deelnemende patiëntenorganisaties zijn 
geanalyseerd en in een rapport beschreven (oktober 2016). Met deze uitkomsten, informatie 
van Bekkenbodem4all en een onlangs gehouden brainstormsessie krijgen we een helder 
beeld van de informatiebehoefte van de achterban van Bekkenbodem4all. 
 
  
 

                                                
1 Stichting Bekkenbodem4all, Vereniging Nee-Eten!, Nederlandse Klinefelter Vereniging, Schildklier 
Organisatie Nederland, NL Net.  



   

Interactieve App 
De stuurgroep van het project heeft als communicatiemiddel gekozen voor het ontwikkelen 
van een interactieve App. Deze App kunnen bekkenbodempatiënten gebruiken in hun 
zorgtraject. De inhoud van deze App wordt stapsgewijs ontwikkeld. Op basis van de 
brainstormsessie hebben we het eerste onderwerp bepaald dat uitgewerkt gaat worden voor 
de App. Onder andere informatie over de voorbereiding van een gesprek met de 
zorgverlener bijvoorbeeld over verzakkingen. In september zal een aantal 
bekkenbodempatiënten de eerste onderdelen van de App gaan testen. Daarna wordt de App 
verder uitgebouwd. Uiteindelijk zal de App eind 2018 via Bekkenbodem4all beschikbaar zijn 
voor de achterban.  
 
Looptijd project 
Het voucherproject ‘Vernieuwend Versterken: patiënt empowerment voor nu en de toekomst’ 
loopt tot en met 2018 en wordt uitgevoerd door bureau Curias. De Nederlandse Klinefelter 
Vereniging coördineert dit project. Kijk ook op de speciale website 
www.vernieuwendversterken.nl  
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