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Een gevleugelde uitspraak van Lucien Engelen, directeur
REshape Center en Lea Bouwmeester, directeur Diabetes
Fonds (editie 6 ICT&health) die mij als voorzitter van een
patiëntenorganisatie uit het hart gegrepen is! Mondigheid
is er genoeg. Facebook en twitter zijn hier treffende
voorbeelden van. Maar niet als het om zorg gaat! Patiënten
moeten veel meer als consument gaan bepalen wat voor
zorg zij willen. Zo trekken zij de andere zorgpartijen los
uit hun vaste overtuiging dat zij het beter weten.
Verantwoorde zorg wordt mogelijk door samenwerking
en technologie (=middel) en de patiënt in het middelpunt
(=doel) voor een betere kwaliteit van leven. Tijdige,
volledige en toegankelijke informatie vormen daarbij
sleutelwoorden. Sociale media maken beïnvloeding
laagdrempeliger, wat de deur wijd openzet naar digitale
innovatie (=e-Health).
De klassieke taken van patiëntenverenigingen waren
voorlichting geven, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Die taken ontwikkelen zich naar betrouwbare
en bruikbare informatie bieden; ervaringskennis uitwisselen;
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Het wordt met de dag duidelijker. Het is zichtbaar in
het straatbeeld en in restaurants: we kunnen er niet
meer omheen, de digitale wereld beslaat een steeds groter
deel van ons leven. Ons sociale leven wordt daar vaak niet
beter op, want mensen schromen niet om tijdens een
‘gezellig’ etentje te appen of bellen.
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individuele en collectieve belangenbehartiging. Van
recentere datum zijn bijdragen aan/ontwikkelen van
kwaliteitsbeleid in de zorg (samen met professionals);
betrokkenheid bij (wetenschappelijk) onderzoek; stimuleren,
behouden en/of helpen herwinnen van eigen regie. In
deze ontwikkeling zie je hoe de participatie door patiënten
zich ontwikkelt en hoe je ook als patiëntenorganisatie de
regie bij de patiënten ziet.
Patiënten hebben veel meer macht dan zij beseffen. Zeker
wanneer zij verenigd zijn in belangenorganisaties. Samen
kun je meer en daarom investeert Bekkenbodem4All in
krachtenbundeling en laat een duidelijk en waar nodig
kritisch geluid horen. Ook uw stem en mening telt! Laat
ons weten wat u belangrijk vindt! De tijd is rijp om samen
daadwerkelijk het verschil te maken.
Mooie voorbeelden hiervan treft u aan
in deze Bekkenbodem op de Kaart.
Ik wens u veel leesplezier
en (h)erkenning toe!

Nicole Schaapveld,
voorzitter

Vanuit de redactie
INFOLIJN VOOR AL UW
BEKKENBODEMKLACHTEN

Vormgeving/opmaak

De digitale revolutie
begint met een
patiëntenrevolutie!

maandagochtend van 9:00-12:00 uur en
donderdagmiddag van 13:00-16:00 uur.
Voor patiëntgerelateerde vragen:
thea.bekkenbodem4all@gmail.com
Aanvraag infomateriaal en bestuursvragen:
info@bekkenbodem4all.nl
We zijn ook te vinden op Twitter en Facebook

E-health beoogt in feite het tegenoverstelde van de
toenemende vereenzaming door al dat digitale verkeer:
het wil dat geïsoleerde patiënten toegang krijgen tot hun
eigen dossier, via beeldbellen langer en uitgebreider met
hulpverleners kunnen communiceren en zelfredzamer
worden. Zij hebben via de digitale weg juist meer contact
met elkaar en met hun artsen. Allerlei appjes geven inzicht
in het aantal stappen die we zetten en de calorieën die
we tot ons nemen.

In dit nummer hebben we de digitale zorg, oftewel
‘E-health’ als thema genomen omdat het niet meer weg
te denken is uit ons leven. Vanzelfsprekend vindt u in dit
magazine ook informatie over allerlei projecten waarbij
we betrokken zijn via instellingen en de overheid, over de
succesvolle Tweede BekkenbodemDag in Bunnik op 20
januari jongstleden en over ontwikkelingen in de zorg voor
bekkenbodempatiënten. Het thema voor het najaarsnummer
is: de bekkenbodem tussen 10 en 20 jaar. We houden ons
aanbevolen voor input over dat thema.
Marlies Bosch,
hoofdredactie
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Medtronic Foundation

INTRODUCTIE

kent $50.000 toe aan Bekkenbodem4All
voor (door)ontwikkeling app

Door: Alec Malmberg, gynaecoloog UMCG
Actief lid van de Medische Advies Raad
(MAR) van de Stichting B4A

Voor u ligt de BBODkaart met het thema
e-health. E-Health is een heel breed begrip.
Voor mij betekent e-Health mensen met alle
digitale mogelijkheden, zoals smartphones,
tablets en computers, meer betrokken maken
bij hun gezondheid. Daarnaast verwacht ik
dat e-health bijdraagt aan efficiëntere inzet
van mens en middelen om zorg toegankelijk
en beschikbaar te houden. Met hulp van
moderne technieken is er veel mogelijk en is
er veel ontwikkeld. Samen met Marlies Bosch
hebben we voor dit nummer een aantal
onderwerpen uitgezocht en beschreven.

Medisch dossier
Veel ziekenhuizen en zorginstellingen geven online inzage
in het medisch dossier. Mensen kunnen zien wat er is
opgeschreven, uitslagen opzoeken op momenten dat het
hen uitkomt en zich zo beter voorbereiden op een medisch
consult. Patiënten kunnen ook helpen de gedocumenteerde
informatie over hen compleet te maken.
Ik vind dit belangrijk voor de betrokkenheid bij eigen
gezondheid. Mijn rol, ‘de dokter als coach’, is beter te
realiseren zodat zorg nog meer aansluit op de hulpvraag
van de patiënt. Er is winst in efficiëntie en in tijd door
het online invullen van gegevens en door monitoring op
afstand van bijvoorbeeld suikerspiegels, bloeddruk etc.
Ook medicatie kan op afstand worden bijgesteld.

Applicaties
Naast inzage in het dossier zijn applicaties mogelijk, zoals:
uitleg, bijsluiters en hulp bij het maken van keuzen in
behandeling. De keerzijde van digitalisering, zoals datalekken,
kan voor sommigen een bedreiging zijn, ik zie het als een
kans. In het verleden was het niet mogelijk te registreren
of te achterhalen wie in dossiers kunnen kijken. Nu wordt
nauwkeurig geregistreerd wie in dossiers kijken. Digitalisering
is alleen mogelijk met respect en bescherming van de
privacy. De angst voor vermindering van intermenselijke
contacten is niet gegrond gebleken, het heeft daar juist
4

verdieping in gebracht. Al enige tijd is het technisch
mogelijk om een medisch videoconsult veilig in te
zetten. Gelukkig wordt het steeds vaker toegepast. De
Nederlandse Zorg Autoriteit is er sinds januari 2018 mee
akkoord wanneer een doktersbezoek wordt vervangen
door een medisch videoconsult. Het scheelt de patiënt
enorm veel tijd. Minder reizen is goed voor milieu en
maatschappij. In het interview met Anja van der Heide
wordt dit verder uitgediept.

Veiligheid
De veiligheid en kwaliteit in de zorg van de operatieve keten
luistert zeer nauw. De mogelijkheid om het operatieve
proces nauwlettend te registreren met als doel teamevaluatie en verbetering van chirurgische kwaliteiten
spreekt mij zeer aan. Marlies Schijven, hoogleraar ‘serious
gaming, simulatie en mobiele toepassingen in gezondheidszorg’ geeft een toelichting.
Serious games bieden veel mogelijkheden voor patiënt en
zorgverlener. De patiënt kan met een serious game gemakkelijker kennis opdoen van haar gezondheidsprobleem.
De zorgverlener kan kennis en vaardigheden verbeteren.
Er zijn zeer veel medische apps voor de smartphone beschikbaar, waarvan slechts een klein deel wetenschappelijk
is onderzocht. Marlies Bosch beschrijft haar ervaring
met UrinControl. Marco Blanker huisarts en leider onderzoeksprogramma buik- en bekkenproblematiek afdeling
huisartsgeneeskunde, UMCG vertelt zijn ervaringen met
onderzoek van medische apps.
Kortom, we laten u een
topje van de ijsberg aan
e-healthmogelijkheden
zien.
Ik wens u veel leesplezier.

“De keerzijde
van digitalisering,
zoals datalekken, kan
voor sommigen een
bedreiging zijn, ik zie
het als een kans.”

Vorig jaar diende B4A een aanvraag
in bij de Medtronic Foundation om de
zorg voor patiënten met bekkenbodemproblemen te kunnen verbeteren. Na
een spannende tijd is in maart aan B4A de
donatie toegekend! Dit biedt ons een fantastische mogelijkheid om een grote groep mensen
met bekkenbodemproblemen te ondersteunen. De
Medtronic Foundation heeft als doel om wereldwijd de
toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren en te
ondersteunen zodat mensen betaalbare en kwalitatieve
zorg kunnen krijgen. Daarvoor worden lokale projecten
ondersteund en in Nederland wordt een van de donaties
aan Bekkenbodem4All uitgereikt. Het door B4A ingediende
project dat is geselecteerd past goed bij de missie van de
Medtronic Foundation, aangezien het een maatschappelijk
taboe wil doorbreken en zorgt dat de drempels laag blijven
voor alle patiënten.

B4A ontwikkelt
ondersteuning op maat
B4A is samen met bureau Curias in een voucherproject
(samenwerkingsproject VWS) bezig een app vanuit patiëntenperspectief te ontwikkelen voor mensen met verzakkingsproblemen. Momenteel ontbreekt vaak specifieke informatie
die patiënten nodig hebben bij hun bezoek aan de zorgverlener. De informatie is bijvoorbeeld te algemeen en niet
specifiek op die ene patiënt toegespitst. Of de informatie
staat ergens op een website, maar de informatie heb je
niet bij de hand als je net op dat moment bij de huisarts
bent. De app, die ontwikkeld wordt, geeft de patiënt de
juiste informatie op de juiste plaats en het juiste moment.
Daardoor krijgt de patiënt meer regie over eigen leven en
het zorgproces. De app biedt goede ondersteuning bij de
toegang tot de zorg, zodat de patiënt afgewogen keuzes
kan maken.

Wat wil B4A met
de donatie doen?
Het ontwikkelbudget stelt B4A in staat
om de app voor mensen met verzakkingsklachten uit te breiden naar patiënten met
continentieproblemen én mensen met chronische pijnklachten in het bekkenbodemgebied.
Op continentieproblemen rust een groot sociaal taboe.
Daardoor zoeken mensen niet altijd tijdig hulp. Ook hebben
continentieproblemen grote impact op de (seksuele)
relatie, werk en het dagelijks leven. Door schaamte bij
de patiënt en het niet bespreken van de klachten met de
zorgverlener of eigen partner kunnen de klachten zelfs
verergeren. De te ontwikkelen app biedt tips om makkelijker
deze problemen te bespreken met de arts, partner en
eigen omgeving. De app biedt keuzeondersteuning en de
patiënt kan zelfmetingen bijhouden. Dat vergroot de regieen zelfmanagementmogelijk-heden van de patiënt. De app
is interactief en gevuld met informatie die laagdrempelig is
en geschikt voor laaggeletterden.

App beschikbaar via B4A
De app komt uiteindelijk beschikbaar via B4A. Voordat het
zover is, zullen eerst in 2018 een aantal gespreksgroepen
worden gehouden met patiënten om hun ervaringen met
continentieproblemen en pijnklachten te inventariseren.
Vind je het leuk om hieraan mee te werken, laat het ons
weten via info@bekkenbodem4all.nl.
De uitkomsten gebruiken we om de app zo goed mogelijk
aan te laten sluiten op de behoefte van patiënten. In maart
2020 zal de app beschikbaar zijn.

Alec Malmberg,
gynaecoloog UMCG
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Nu nog in de praktijk!
Digitale zorg en de rol van
patiëntenorganisaties
Door: Marlies Bosch

Liesbeth Meijnckens is het aanspreekpunt bij PGOsupport (organisatie voor
ondersteuning patiëntenorganisaties)
voor het thema digitale zorg, ook wel
e-health genoemd. Zij ging vorig jaar
gesprekken aan met patiëntenorganisaties over hoe dit thema leeft, organiseert kennisdeling en staat organisaties
met raad en daad bij, vanaf half maart
samen met Margriet Crezee.

Liesbeth Meijnckens

‘Digitale zorgtoepassingen, zoals patiëntenportalen,
gezondheidsapps, e-community’s, worden alleen goed
gebruikt als deze bekend zijn bij patiënten. Zij moeten
deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Daarom
is het belangrijk dat patiëntenvertegenwoordigers er vanaf
het begin bij betrokken zijn om binnen de organisatie
zicht te krijgen op het onderwerp e-health. Zo weten zij
welke ontwikkelingen relevant zijn voor de achterban qua
informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging/
advies. Dat klinkt logisch, maar het is in de praktijk nog niet
vanzelfsprekend.’

‘Liesbeth Meijnckens kijkt voornamelijk naar waar en hoe
PGOsupport patiëntenorganisaties (PO) kan helpen om het
thema digitalisering op de rails te zetten. Het blijkt dat de
term ‘e-health’ niet geland is en vaak voor verwarring zorgt,
hoewel veel PO’s er wel degelijk mee bezig zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het (mee) zelf ontwikkelen van apps,
inbreng van ervaringsverhalen, online lotgenotencontact,
het agenderen van toegankelijkheid van digitale toepassingen
voor mensen met een beperking.
Wat ook naar voren kwam in haar gesprekken met PO’s
is dat zij vaak (nog) niet op de hoogte zijn van landelijke
initiatieven, zoals de ontwikkeling van patiëntenportalen
en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ontwikkelingen waar de inbreng van patiënten en PO’s belangrijk
is voor het welslagen ervan.

Grip op digitale zorg
PGOsupport heeft het afgelopen jaar met en voor PO’s
bijeenkomsten georganiseerd over digitale zorg, gericht
op informatie en bewustwording. Meijnckens: ‘Het werkt
heel goed om met een aantal mensen in je organisatie een
gezamenlijk beeld te vormen over de ontwikkelingen van
digitale zorg, want zij hebben er verschillende ideeën bij.
De een denkt aan innovatieve apps, de ander zegt er niks
van te willen weten, of heeft het over het vernieuwen van
het forum of maakt zich zorgen over mensen die minder digivaardig zijn. Samen grip krijgen op het onderwerp geeft
ruimte om keuzes te maken: wat is relevant voor onze
achterban, waar kunnen en willen we tijd en energie in
steken?’

Patiëntenparticipatie
Meijnckens: ‘PO’s kunnen mee aan het stuur zitten bij de
ontwikkeling van digitale zorg. Er is een toenemende vraag
van zorgaanbieders, gemeenten en technologieleveranciers
aan patiëntvertegenwoordigers om samen te werken. Zij
verkopen echter nog vaak ‘nee’ door ontbreken van tijd
en menskracht. Terwijl er ook kansen liggen om nieuwe
vormen van dienstverlening en inkomsten te realiseren.
We moeten dus echt kijken naar hoe we patiëntenparticipatie kunnen gaan organiseren bij ontwikkeling van
digitale zorg. Inmiddels is er een handreiking beschikbaar
met daarin zeven aanbevelingen, tips en praktijkvoorbeelden. Deze hebben we ontwikkeld met Patiëntenfederatie
Nederland, Ieder(in), IKONE en MIND. Een goede basis om
op door te werken met elkaar. Er is theorie genoeg, de
hamvraag ligt in: hoe doe je het in de praktijk?’

Praktische tips
1.

Vraag je huisarts, zorgverlener, fysio etc. naar
hun digitale dienstverlening en maak er gebruik
van als deze beschikbaar is, zoals digitaal
toegang tot je dossier, online een afspraak
maken, een e-consult, een video-consult,
online een herhaalrecept aanvragen, een
online training (in plaats van een cursus of
informatiebijeenkomst).

2.

Maak gebruik van handige apps, bijvoorbeeld bij medicijngebruik. Overzichten van
geteste apps vind je via www.ggdappstore.nl
(van de gezamenlijke GGD’en
www.digitalezorggids.nl
(van Patiëntenfederatie Nederland)

Algemene info:
Boek Liesbeth Meijnckens:
https://www.managementboek.nl/
boek/9789461261694/beter-met-ehealthin-60-minuten-liesbeth-meijnckens
En: https://www.digitalezorggids.nl/digitaledienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving
Eerste overzicht: https://www.digitalezorggids.nl/product/zoekresultaten?facet_theme%5B%5D=Persoonlijke+gezondheidsomgeving
Handreiking Patiëntenparticipatie bij
ontwikkeling digitale zorg: http://www.
participatiekompas.nl/sites/default/files/Patientenparticipatie-digitale-zorg-180118-ONLINE.pdf
Wat doet de overheid? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/overheid-stimuleert-e-health
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Hoofdrol weggelegd
voor patiënt op GFI in Rome

GFI titel congres met vertaling: Driving outcomes in
continence care-creating a win-win for patients, carers
and health systems (het samen bepalen van zorgnormen/uitkomstmaten in continentiezorg levert voordeel
op voor patiënten, zorgverleners en het zorgstelsel).

Tekst: Nicole Schaapveld

Op 16 april 2018 ontmoetten deelnemers aan een Nederlandse
delegatie elkaar op Schiphol op weg naar Rome voor het
7e Global Forum on Incontinence (GFI). Zeventien personen
met een heel verschillende achtergrond (zie onderschrift
foto) maar met één en hetzelfde doel: het verbeteren van
de kwaliteit van zorg voor mensen die leven met incontinentie! Bekkenbodem4All was erbij en ervoer aan den lijve
hoe belangrijk en ook weerbarstig zo’n zoektocht kan zijn.

van de kwaliteit van zorg voor mensen met incontinentie?
Allereerst door te investeren in de relatie met alle betrokkenen
bij incontinentiezorg. Doordat we 48 uur intensief met
elkaar optrokken en elkaar ook buiten reguliere overlegsituaties meemaakten, groeide het respect en de waardering
voor elkaar. Ongelofelijk behulpzaam om bij terugkeer ook
thema’s met elkaar op te durven pakken waar uiteenlopende
belangen spelen, zoals rondom keuzevrijheid, financiering
en vergoeding.
Vooraanstaande sprekers met relevante bijdragen van
hoog niveau passeerden de revue. Maar wat mij het meeste
opviel, was de prominente rol die de ‘patiënt, gebruiker,
mantelzorger’ op het Forum innam. Iedere derde lezing
werd ingevuld door één van hen. Met indringende ervaringsverhalen werd incontinentie in al haar omvang en
intensiteit duidelijk en kreeg daarmee een gezicht. Zoals
het aangrijpende verhaal van Derick Fage, talkshowpresentator op Breakfast TV Montreal, die ambassadeur werd van
de continentiestichting Canada.

Boegbeeld
NL-delegatie GFI met van links naar rechts, voor: Paul van Houten specialist ouderengeneeskunde, Nicole Schaapveld B4A, Nicole van Bergen, NVFB Bekkenfysiotherapie,
Jan van Ginneken VWS, Bettina Deurloo Essity, Trudy Gerritsma zorgverzekeraar Zilveren
Kruis, Marian van der Weide IGZ inspectie, Bram Hengeveld Vilans/wijkverpleegkundige,
Wilma Venes Essity/Sca. achter: Iris van Bemmel Nefemed, Roelf van Run Nefemed,
Wim Hoek Essity, Gea Willems CV&V/1e lijns continentieverpleegkundige, Robert van
Woensel zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Maarten Vermeulen huisarts, Erik de Jeu
Vilans/Hulpmiddelenwijzer en Roland van Hattem Essity.

In Rome ontmoetten wij 300 opiniemakers uit 30 landen
over de hele wereld. Bijzondere en interessante ontmoetingen
die garant stonden voor twee dagen boordevol energie en
inspiratie.
Vooraf hadden we huiswerk meegekregen van Wilma Venes
(Public & Regulatory Affairs Manager Essity, Sca), onze
uitmuntende gastvrouw die er op onnavolgbare wijze voor
zorgde dat het ons als deelnemers aan niets ontbrak en wij
ons maximaal konden richten op de inhoud. Want hoe doe
je dat nou? Hoe draag je met elkaar bij aan het verbeteren

8

Wat zou het fantastisch zijn als we ook in Nederland zo’n
boegbeeld hebben om Bekkenbodemproblematiek op de
kaart te zetten! Derick’s boodschap was duidelijk: niet alleen ‘praten over’, maar nadrukkelijk ‘praten met’ patiënten
om erachter te komen wat passend is voor ieder individu.
De bijvangst van deze conferentie was het besef dat we
het in Nederland nog niet zo slecht doen met elkaar, al
zijn er nog genoeg uitdagingen. Het laatste onderdeel
van de conferentie was misschien wel het belangrijkste.
Deelnemers van ieder land kwamen bij elkaar om de verkregen inzichten te vertalen naar een gemeenschappelijke
actielijst met een top drie van belangrijkste uitkomstmaten
(Kritieke Prestatie Indicatoren = KPI’s) voor het eigen land.
Een actielijst die voor het ‘Platform Continentie Hulpmiddelenzorg’, waar een groot deel van de deelnemers inclusief
B4A in verenigd is, de komende maanden/jaren richtinggevend zal zijn. Werk aan de winkel dus, waarvoor Bekkenbodem4All zich blijvend zal inzetten!

Onderzoek maakt verbeterde zorgnormen voor mensen met incontinentie mogelijk. Tijdens de GFI werden
ook de uitkomsten van het grensverleggende onderzoek gepresenteerd naar richtlijnen voor verbeterde
zorgnormen voor mensen met incontinentie. Tot nu
toe is er geen internationale overeenstemming over
wat goede incontinentiezorg inhoudt; dit maakt het
erg lastig voor zorgverleners en gezondheidsinstellingen om de zorg te verbeteren. Deze allereerste studie
vond plaats op initiatief van Essity, werd geleid door
een panel van deskundigen en gefaciliteerd door de
Global Strategy Group van KPMG.

Verbetering van
incontinentiezorg
Het KPI-onderzoek, ‘Measuring Outcomes to Improve
the Management of Continence Care’, onderscheidt
14 KPI’s die van toepassing zijn op individuen. Er
is daarbij onderscheid gemaakt tussen zorgonafhankelijke individuen die in staat zijn zich te uiten
en zorgafhankelijke individuen die daar niet toe in
staat zijn. De 14 KPI’s zijn onderverdeeld in drie thema’s: klinisch, economisch en kwaliteit van leven en
variëren van op vaardigheden gebaseerde KPI’s (het
aandeel professionals met de vaardigheden om een
continentiebeoordeling uit te voeren en een toileten hulpmiddelenstrategie voor te schrijven), tot de
kosten van opname en heropname voor de levering
van continentiezorg. Op de website www.bekkenbodem4all.nl is de complete lijst van KPI’s gepubliceerd.

‘Er bestaan verschillende soorten incontinentie, terwijl er alleen voor de
overactieve blaas uitkomstmaten zijn
ontwikkeld. Met dit onderzoek worden
de verschillende typen uitkomstmaten
waarop we ons moeten richten geïdentificeerd. De concrete KPI’s die het onderzoek biedt, zullen helpen om de kwaliteit

van zorg te verbeteren. Bovendien,
weten we dat de KPI’s volledig gesteund
worden door zowel de zorgverleners als
ontvangers,’ aldus Adrian Wagg, Professor
of Healthy Ageing at the University of
Alberta, Chair of the Expert Research
Panel en Chair of the GFI.

Een wereldwijd probleem
Meer dan 400 miljoen mensen wereldwijd hebben
last van incontinentie; het is één van de meest voorkomende problemen bij ouderen. Ondanks verbeterde
behandelmethodes en klinische vooruitgang zijn er
weinig mensen die weer helemaal continent worden.
Dit maakt de kwaliteit van zorg nog urgenter. Mensen
die incontinentie ervaren, hebben effectieve middelen nodig die passen bij hun individuele behoeftes en
omstandigheden. Gezondheidssystemen in Europa
zien de potentie van waardegedreven zorg. Zorgverleners worden beloond op basis van het meten van
gezondheidsresultaten die van belang zijn voor patiënten.
Hoewel de focus tot nu toe ligt op acute zorg en
specifieke ziekten, is er een dringende behoefte om
dit ook uit te breiden naar chronische aandoeningen.
De 7e GFI werd georganiseerd door Essity in samenwerking met AGE Platform Europe, Eurocarers en
IAPO, met de goedkeuring van: International Continence Society, Canadian Association for Retired
Persons, European Institute of Women’s Health,
DaneAge Association, Canadian Nurse Continence
Advisors Association, European Center voor sociaal
welzijnsbeleid en -onderzoek, Care England, Zentrum
für Qualität in der Pflege, European Association for
Directors and Providers of Long-term Care Services for
the Elderly, International Federation for Spina Bifida
and Hydrocephalus, European Geriatronic Medicine
Society, Health First Europe . www.gfiforum.com
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Ervaringsverhaal
Mijn fijne ervaring met
het telefonisch spreekuur
Verslag telefoonconsult door Thea Boelen

“Ik ben zo blij dat ik naar
het telefonisch spreekuur heb gebeld,
wat ik inmiddels een keer of zes
gedaan heb. De ervaringsdeskundige
vindt het ook fijn dat ik haar
op de hoogte houd.”

Daniele (1948):

t

te

GEBRUIKT U INCONTINENTIEMATERIAAL?
Dan bent u bij BENU Direct aan het juiste adres.
BENU Direct behoort tot de selecte groep leveranciers
die in 2018 incontinentiemateriaal aan alle verzekerden
in Nederland mag leveren.
VOORDELEN VAN BENU DIRECT:

✓ Wij regelen de declaratie met uw zorgverzekeraar
✓ U kunt eenvoudig online of telefonisch bestellen

✓ U kunt ons altijd bellen voor deskundig advies

Incontinentie

Stoma

www.benudirect.nl

Wondzorg

Voeding

Diabetes

Overleg
Een gespecialiseerde verpleegkundige
bespreekt uw wensen en helpt u bij uw
eerste bestelling.

2

Levering
U ontvangt binnen één werkdag uw
bestelling op het afgesproken adres.
Discreet verpakt en persoonlijk bezorgd.

3

Evaluatie
Kort daarop bellen wij u opnieuw
om te bespreken of alles naar wens
is en plannen we de eventuele
herhaalbestelling in.

✓ Kies zelf uw aﬂevermoment en bezorglocatie
✓ Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar

T: 0800 - 6555 555 E: info@benudirect.nl

d

vre d enh

HOE AANMELDEN?
Dat kan online op www.benudirect.nl, door te
bellen met 0800 – 6555 555 of bij een BENU Apotheek.

1

✓ Vandaag aangevraagd, morgen in huis
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‘In 2013 ben ik geopereerd aan een baarmoeder-, blaas- en
darmverzakking. Twee jaar later merkte ik dat er weer iets
verzakt was. Na onderzoek bleek dat de darm en blaas
weer verzakt waren en er werd een matje voorgesteld waar
ik van schrok want dat wilde ik niet. Na wat speurwerk
op internet kwam ik de patiëntenvereniging PGN tegen
(wat nu samen met SBP Bekkenbodem4All is geworden)
en ik zag dat er een paar keer in de week een telefonisch
spreekuur is. Na lang twijfelen, heb ik toch gebeld en wat
was dat een verademing. Ik werd zo fijn te woord gestaan,
kon mijn verhaal doen terwijl er naar me werd geluisterd.
Ik had verteld dat ik graag een second opinion wilde omdat
ik geen vertrouwen had in de arts waar ik bij was. Degene
aan de telefoon wist mij hier goed in te adviseren en ik
mocht haar altijd weer bellen als ik daar behoefte aan had.
Enkele maanden later heb ik weer gebeld omdat ik wist
dat zij de enige is die gewoon de telefoon aanneemt en zij
voelde vanaf het begin zo vertrouwd. Ik had inmiddels
in mijn eigen ziekenhuis een MRI gehad waaruit bleek dat
mijn dikke darm ineen gestulpt was en mijn blaas licht

verzakt. De gynaecoloog stelde een PTNS (een soort
neuro-stimulatie via het been) behandeling voor maar na
uitgebreid googelen had ik iets van nee, dit is goed voor de
blaas maar niet voor een ingestulpte darm. En aangezien ik
ook nog de ziekte van Crohn heb, zat mij dit niet lekker en
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een afspraak
gemaakt in de Bergmankliniek in Baarn. De arts daar heeft
mij goed te woord gestaan en onderzocht. Vanwege mijn
verleden en ziekte van Crohn is hij in overleg gegaan met
een arts in Het Meander ziekenhuis in Amersfoort. Daar
kon ik later ook terecht. Ik heb verschillende onderzoeken
ondergaan en werd daarna geopereerd, waarbij er een
stuk van de darm is weggenomen en ik tijdelijk een stoma
kreeg.
Inmiddels, na wat tegenslagen, gaat het goed met me en
heb ik geen pijn meer. Ik ben zo blij dat ik naar het telefonisch spreekuur heb gebeld, wat ik inmiddels een keer of
zes gedaan heb. De ervaringsdeskundige vindt het ook
fijn dat ik haar op de hoogte houd.
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MEDMIJ
Meer grip op je eigen
gezondheidsgegevens
Door: Marlies Bosch

Interview met Mark Elstgeest
programmamanager van MEDMIj

Gezondheidsgegevens zijn vaak op meerdere plekken
opgeslagen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de apotheek. Tot nu toe
ontbrak de mogelijkheid al deze gegevens overzichtelijk op één plek bijeen te brengen en om deze zelf
veilig te kunnen delen. MedMij gaat ervoor zorgen
dat dit wel kan, in uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Onlangs werd er in de media
veel aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Wat
toen ook duidelijk werd, is dat er nog ontzettend
veel misverstanden zijn over MedMij. Wij besloten de
feiten en fabels uit elkaar te halen om u te kunnen
vertellen hoe het nu precies zit.

‘Een PGO is het nieuwe EPD’
Absoluut niet. De overheid heeft lang gewerkt aan een
landelijk EPD (elektronisch patiëntendossier). Dit EPD is
ontwikkeld zodat artsen informatie over hun patiënten en
hun medicijngebruik kunnen uitwisselen. Maar dit voorstel
sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer. Tegenwoordig zijn
er wel EPD’s, maar dat zijn enkel de gedigitaliseerde versies
van het dossier dat een zorgverlener van zijn patiënt bijhoudt. Tevens is er een Landelijk Schakelpunt waarmee artsen en apothekers gedeelten uit de dossiers over patiënten
met elkaar delen, bijvoorbeeld het onderdeel medicatie.
Maar deze twee vormen van het EPD zijn dus niet hetzelfde
als een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een PGO is
een levenslang digitaal hulpmiddel waarin de patiënt zijn
of haar gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders verzamelt, beheert en deelt. De patiënt heeft dus
de regie over zijn eigen gegevens.
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‘De Patiëntenfederatie is bezig om
een PGO te maken’
Nee, dit is niet waar. Wel is de Patiëntenfederatie een van
de initiatiefnemers van het programma MedMij. MedMij
is een samenwerkingsverband van alle partijen in de zorg
die het belangrijk vinden dat alle inwoners van Nederland
over hun medische gegevens kunnen beschikken en deze
veilig kunnen gebruiken. MedMij ontwikkelt de spelregels
waaraan PGO’s en de systemen van zorgverleners moeten
voldoen. Maar de ontwikkeling van de PGO’s zelf, die wordt
‘aan de markt’ gelaten. De verwachting is dat er meerdere
door MedMij goedgekeurde PGO’s zullen komen, zodat u
kan kiezen welk PGO het beste bij u past.
Vanaf deze zomer kunnen PGO’s worden getoetst of ze
aan alle kwalificatie-eisen voldoen. En als een PGO het
MedMij-vinkje heeft betekent dit:
•

Dat u met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met zorgverleners.

•

Dat u uw gegevens veilig kunt inzien en gebruiken.

•

Dat uw gegevens op een begrijpelijke manier getoond
worden.

Een leven lang wordt op allerlei plekken informatie over uw
gezondheid opgeslagen. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen
die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één
persoonlijke gezondheidsomgeving.

Meer weten? Bekijk de website via www.medmij.nl

‘Als je aangehouden wordt, mag een
politieagent in je telefoon kijken, dus
wellicht ook in jouw PGO’
Deze quote was op radiozender BNR te horen en zorgt voor
onnodige onrust, want het is namelijk niet waar. Als een
ongeluk vermoedelijk is veroorzaakt door gebruik van een
smartphone, dan mag een agent kijken of je de smartphone
hebt gebruikt. Oftewel: kijken of je hebt gebeld of
gewhatsappt. Maar, daarbij mogen ze niet zomaar kennisnemen van de inhoud van de smartphone. Het zomaar
mogen kijken in jouw PGO als je dat op je smartphone hebt
staan, is dus uit den boze.
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e-health conferentie
Door: Marlies Bosch

De Jaarbeurs stroomt bijna over van de mensen die
meer willen weten over de toepasbaarheid en ontwikkelingen in e-health, oftewel digitale zorg. Of nog beter:
Digi-Zorg? Of: digitale vaardigheden in de zorg?
Men is er nog niet uit wat nu de beste naam is voor de
toepassingen van beeld en geluid via het internet bij
het verlenen van zorg op afstand.
Natuurlijk speelt de opleiding en het sociale milieu van
de patiënten die met e-health te maken krijgen een rol
in het geheel. Hoe kunnen mensen die echt digibeet zijn
toch leren omgaan met zorg langs de digitale snelweg?

De uitleg moet helder zijn.
Het moet gemakkelijk te vinden zijn.
De patiënt heeft aan het begin goede coaching nodig.
Er moeten afspraken worden gemaakt over het
stimuleren van e-health
5. Er moet een onderbouwing komen voor gebruik
voor lager geletterden en een quick scan naar de
vaardigheden zodat deze mensen niet tussen de
wal en het schip vallen. Iedereen moet van e-health
gebruik kunnen maken.

Ook de directeur van de Nederlandse Patiëntenfederatie
had een aantal tips. Omdat er mensen blijven die toch
liever een ‘echt’ persoon zien in plaats van een scherm,
moeten gebruikerservaringen worden ingezet om mensen
te motiveren en is samenwerking met patiëntenorganisaties
belangrijk om digitale zorg te laten werken. Vanuit de
Philadelphia-tehuizen kwam de optie om door beeldinteractie met patiënten bijvoorbeeld medicijninname te programmeren, waar de bewoners blijkbaar heel blij mee zijn.
Door toepassing van digitale zorg wordt kennis over zorg
beter gedeeld, kan betere zorg-op-maat geleverd worden
en wordt de preventie verhoogd. Mensen worden gestimuleerd om zelf de regie te voeren.

Pluspunten

Robotica

Zelfs Erik Gerritsen, VWS, komt in zijn enthousiaste bijdrage
uit op een aantal pluspunten van de onstuimige opkomst
van appjes op de telefoon tot en met digitale spreekuren
tot een van de geweldigste ontwikkelingen van deze, nog
prille eeuw.

Er was zelfs een lezing over de toepassing van robots in
de zorg. Sommige experimenten daarmee worden vroegtijdig beëindigd, maar robots hebben de potentie om dag
en nacht zorg te verlenen daar waar het aan menskracht
ontbreekt.

Waarom?

De dag van de e-health was er een waarin allerlei innovaties
werden getoond, waarmee de zorg in de toekomst grote
sprongen kan gaan maken. Zolang de privacy van mensen
wordt gewaarborgd, de patiënt centraal blijft staan en de
zorgverleners zich niet aan de kant gezet voelen, is dat zeer
zeker een ontwikkeling die kan worden toegejuicht.

Dat kan op een aantal manieren:
1.
2.
3.
4.

1. De patiënt wordt meegenomen bij de implementatie
van e-health in de zorg.
2. Het is een explosie van positieve energie, die over het
land waait als een krachtige storm.
3. Mensen kunnen via Facebook hun verhaal vertellen
en zowel artsen als patiënten leren omgaan met de
technologie van e-health toepassingen.
4. Tijdens de jaarlijks terugkerende e-health week wordt
alle aandacht gegeven aan bewustwording, want er is
nog veel dat we niet weten.
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5. Er worden nieuwe verbindingen gelegd, de regering
moet stoppen met stelselwijzigingen en focussen op
de praktijk zodat die voelbaar, tastbaar en meetbaar
wordt. Voorbeeld is keuze in gebruik van slim continentiemateriaal.
6. Mensen worden zo ‘baas over eigen zorg’ en hebben
daar zelf de regie over.
7. Op deze manier blijft de zorg de komende tien tot
twintig jaar betaalbaar. Want waarom zou iemand een
half uur in de auto zitten, een uur in de wachtkamer, vijf
minuten in de spreekkamer als dat veel efficiënter met
beeldbellen kan?

Erik Gerritsen tijdens een speech over e-heatlh (tweede van links).
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Geslaagde
bekkenbodemdag 2018!
Op 20 januari 2018 is voor de tweede keer de BekkenbodemDag georganiseerd. De dag is goed bezocht
door zowel professionals, ervaringsdeskundigen en
andere geïnteresseerden.

Er was een gevarieerd
programma met:
1. Theater met een boodschap voor de ‘Powerpatiënt’.
2. Presentaties door specialisten over wat er te doen is
aan uiteenlopende bekkenbodemproblemen.
3. Interactieve workshops.
4. Speeddaten met diverse inhoudsdeskundigen.

Opening door Nicole Schaapveld
Workshop

Workshop

Lunch

Helder theater

Alle deelnemers
zijn tevreden
vetrokken met
een goedgevulde
goodiebag.
16

De dag is mede mogelijk
gemaakt door onze
sponsoren en patiëntenorganisaties.
Speeddaten
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Beeldbellen in
Beatrixoord
over digitalisering van
de patiËntenzorg

Bekkenbodem
Ook voor bekkenbodempatiënten is beeldbellen een
uitkomst. Je kunt op afstand laten zien wat er aan de hand
is en hoeft voor vervolgconsulten niet steeds naar een
ziekenhuis. Dat geldt ook voor wondverpleging en check
op de medicatie. Vrouwen kunnen via dit medium geholpen worden om bijvoorbeeld een pessarium in te brengen,

maar omdat dit heel intiem is moet de lijn super beveiligd
zijn. Hersenletsel is qua beeld minder intiem, en het laten
zien van wat er speelt is iets moeilijker, maar hoe dan ook:
de privacy moet gewaarborgd zijn. Soms werkt het om
mensen een link te geven naar filmpjes met voorbeelden
die we op YouTube hebben gezet.’

Interview met Anja van der Heiden
door Marlies Bosch

Anja van der Heide (1969) is stafadviseur innovatie
en implementatie bij de afdeling medische en bewegingswetenschappen in het Beatrixoord, een afdeling
van het UMCG in Groningen. Zij was vanaf het begin
betrokken bij de digitalisering van de patiëntenzorg.

Anja van der heiden:
‘Die ontwikkeling ging razendsnel. Wij zijn steeds op zoek
gegaan naar projecten die concrete invulling zouden
krijgen voor de patiënten. Het beeldbellen is zo’n innovatie.
Het is een onderdeel van het programma ‘rehab4life’. Vanaf
het begin wilde ik iets concreets doen voor patiënten. De
mensen hier hebben hersenletsel opgelopen dat zowel
lichamelijke als geestelijke impact heeft. Na de revalidatie
vallen veel mensen in een zwart gat. We hebben een app
ontwikkeld waarmee mensen kunnen beeldbellen, maar
die goed beveiligd is. We noemen dat een ‘stand-alone’ app.
Het is een virtuele spreekkamer met dezelfde privacy,
maar mensen bellen vanuit huis. Ze kunnen zich daarop
voorbereiden, iets van hun huiselijke omstandigheden
laten zien en rustiger nadenken. Bij hersenletsel spreekt
de patiënt met een verpleegkundige. Natuurlijk zijn er
ook nadelen aan verbonden: soms is de verbinding slecht,
de reacties zijn zichtbaar, er kan een partner of bezoek
in de buurt zijn. Toch heeft beeldbellen een meerwaarde
vergeleken met telefoneren. Bovendien nemen we er de
tijd voor. Tien minuten in de spreekkamer kan hier een
half tot een heel uur zijn, dat is een kwestie van goed
inroosteren. Bij acute vragen is beeldbellen laagdrempeliger
en efficiënter.’
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Conclusie
Techniek
‘De techniek is een onderdeel van dit project waarmee het
staat of valt. We kijken naar de verbinding, de leveranciers
van de apparatuur, instructies voor de professionals en
het enthousiasmeren van patiënten en zorgverleners.
We streven ernaar om beeldbellen ook in de lokale
praktijken een plek te geven. Daarvoor moeten we de
randvoorwaarden zo goed mogelijk maken. Het kostenplaatje speelt daarbij ook een grote rol. Sinds 1 januari
van dit jaar wordt beeldbellen vergoed binnen het DBP
(Diagnose Behandel Plan). Ook bij revalidatie van kinderen.’

‘Door digitalisering zijn patiënten beter in staat om de regie in eigen hand
te houden en thuis dingen te doen waarvoor ze eerder naar een ziekenhuis
moesten gaan. De arts of verpleegkundige heeft meer tijd om gegevens
te delen met de patiënt. Mensen kunnen zelf afspraken maken of wijzigen
en het self-management van mensen wordt versterkt. Dit sluit aan bij
wat MedMij als opdracht heeft. Het speelt al op vele domeinen, zoals bij
huisarts en apotheek, maar via een eigen digitale gezondheidsomgeving
beslist de patiënt zelf wat met wie gedeeld mag worden. Dat bevordert
de gelijkwaardigheid. We staan nog aan het begin, en wie weet wat er allemaal nog meer mogelijk blijkt als we deze projecten verder gaan uitwerken.
Het betekent een omkering in de zorg!’
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WWW.MEDIQCOMBICARE.NL

Ervaringsverhaal
Snel en eenvoudig
online bestellen

Deelname aan het Urin Control
Onderzoek in Groningen
Door: Marlies Bosch

U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag
via de website van Mediq CombiCare uw
hulpmiddelen bestellen. Zo kunt u zelf
bepalen op welk moment bestellen en
bezorgen u het beste uitkomt.
Voordelen
• Snel bestellen en laten bezorgen
• Makkelijk uw vorige bestelling
opnieuw bestellen
• Online volgen van uw bestelling
Ga nu naar www.mediqcombicare.nl.

CONTINUE
CONTROLE
GEEFT
VERTROUWEN
Bij een overactieve blaas
of verlies van ontlasting

We worden als Stichting Bekkenbodem4All gevraagd om
feedback te geven bij een scala aan onderzoeken, het
ontwikkelen van richtlijnen en protocollen. Dit met de
stem van ‘de patiënt’ in ons achterhoofd. Van de ervaringsdeskundige bestuursleden wordt verwacht dat zij, door
trainingen, boven de ervaring zijn gaan staan en hun eigen
beleving niet als uitgangspunt nemen bij hun ondersteuning
van anderen. Dus toen wij gevraagd werden om mee te
denken over een onderzoek dat door o.a. Marco Blanker
(leider van het onderzoeksprogramma buik- en bekkenproblematiek van de afdeling huisartsgeneeskunde van
het UMCG) werd opgezet om te kijken wat beter werkt: de
begeleiding van vrouwen met incontinentieproblemen
met behulp van een app, of met ondersteuning van de
huisarts, vond ik het wel interessant om daaraan ook als
patiënt deel te nemen. Immers, ik heb zelf last van een
lichte stressincontinentie. Na een uiterst plezierig intakegesprek, inclusief lichamelijk onderzoek, bleek ik (hoera!) te
loten voor de app. Dat kwam goed uit, vanwege het thema
e-health van deze uitgave van Bekkenbodem Op De Kaart.
Inmiddels ben ik enkele maanden verder. Ik deed alle
oefeningen trouw met de app op mijn telefoon. Het grote

voordeel daarvan is dat je er niet de deur voor uit hoeft,
je kunt de oefeningen overal doen, en de app herinnert je
daar iedere dag een aantal keren aan.
Op een gegeven moment kwam er een beetje de klad
in. Ik merkte dat ik het ondanks de herinneringen vaak
‘vergat’, andere dingen waren belangrijker, of ik had het
gewoon te druk. Toen vroeg ik me af: hoe zou dat geweest
zijn als mijn huisarts de aanwijzingen had gegeven? Zou ik
ze dan wel trouw hebben gedaan? Is dan een app met een
herinnerings-pingeltje op je telefoon toch niet een beter
alternatief?
Aan de andere kant: ik denk dat als de tekeningen meer
van elkaar zouden verschillen en de stem die instructies
geeft iets afwisselender zou zijn, ik waarschijnlijk toch nog
meer gemotiveerd zou zijn. Het goede aan de app is dat ik
me nu veel bewuster ben van het feit dat die stressincontinentie bij kuchen en lachen steeds op de loer ligt. Ik ben
wel heel benieuwd naar de uiteindelijke uitkomsten van dit
onderzoek. Als je ervoor voelt: ze zoeken nog vrouwen (in
Noord-Nederland) die mee willen doen! Meld je dan aan
via: www.urincontrol.nl

Uitgelicht: NIEUWE APP MET ZORGNUMMER

SNM-expertisecentra
SNM voor blaas- en darmcontrole
SNM voor blaascontrole
SNM voor darmcontrole

www.blaascontrole.nl
www.darmcontrole.nl

Sacrale neuromodulatie (SNM): voor een overactieve blaas of verlies
van ontlasting. Ook voor patiënten met een blaasledigingsstoornis.

Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) hebben
samen de Nationale Zorgnummer app gelanceerd. De
app is bedoeld als aanvulling op het al langer bestaande
Nationale Zorgnummer.
Mensen kunnen naar de hulplijn bellen met vragen
over zorg of ondersteuning. Via de app hebben mensen
de hulplijn altijd binnen handbereik, zo stelt de Patiëntenfederatie. De app moet ervoor zorgen dat mensen
niet lang rond blijven lopen met vragen of zorgen.
Met één druk op de knop kunnen ze in de app het Nationale
Zorgnummer (20 cent per gesprek) bellen of e-mailen.
Of zelf antwoorden zoeken in de Kennisbank of op de website. De Kennisbank en website zijn altijd toegankelijk.

Sacrale neuromodulatie (SNM) met het InterStim®-systeem van
Medtronic biedt inmiddels verlichting aan > 250000 patiënten wereldwijd.
De werkzaamheid van SNM kan eerst worden getest (proefstimulatie).
UC201604557NL © 2015 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Europa.
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Artsen bekwamer na
simulatietrainingen

Regioavond
Universitair Bekkenpijncentrum
in UMCG Beatrixoord, Haren
Op initiatief van het Bekkenpijncentrum (BPC) van het
UMCG is er begin april een regioavond gehouden op
de UMCG-locatie Beatrixoord in Haren, waar het BPC in
januari 2017 is geopend. Het BPC werkt samen met alle
ziekenhuizen in Noord-Nederland. Het team bestaat uit
een gynaecoloog, een uroloog-seksuoloog, een anesthesioloog-pijnspecialist, een verpleegkundig consulent, een
bekkenfysiotherapeut en een psycholoog.
Volwassenen met endometriose-gerelateerde pijn,
blaaspijnsyndroom, prostaatpijnsyndroom en scrotale
pijn worden in dit centrum gediagnosticeerd. Ook wordt
er met hen een behandelplan gemaakt en wordt meegedacht waar zij voor die behandeling(en) terechtkunnen.
Patiënten worden op één dag door verschillende specialisten
gezien en zo nodig onderzocht. De bevindingen worden
besproken in een teambespreking waarbij alle disciplines
aanwezig zijn. De uitkomsten van deze multidisciplinaire
diagnostiek worden vervolgens met de patiënt besproken
en men vertrekt met een gericht advies voor behandeling.

Marlies Schijven
Hoogleraar Chirurgie
in het AMC, Amsterdam

Marlies Schijven (1969) ontwikkelt en verricht onderzoek naar de valide toepassing van simulatie, serious
games en mobiele applicaties in de zorg en medische
(vervolg-) opleidingen. Zij onderzoekt de randvoorwaarden en gevolgen van het in gebruik nemen van
een ‘Black Box’ op de operatiekamer. Ze heeft goede
contacten met Canada, waar de medische datarecorder
die het AMC geïnstalleerd heeft, ontwikkeld werd.
Het AMC is ook het Europese ontwikkel- en onderzoekscentrum van de ‘OR Black Box’.
De Black Box wordt momenteel ingezet in onderzoeksverband om de kwaliteit van operatieteams te verbeteren. Daarnaast onderzoekt Marlies Schijven de waarde
van ‘wearables’, oftewel draagbare technologie voor de
zorgprofessional en patiënt. Ze verdiept zich in de ontwikkelingen van gebruik van wearables in de zorg en meer
specifiek in de operatiekamer.
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Schijven’s onderzoek leidde eerder tot het verplicht stellen
van simulatietrainingen voor chirurgen-in-opleiding
alvorens zij laparoscopische chirurgie mogen verrichten in
de operatiekamer. Onderzoek van haarzelf en promovendi
toonde aan dat AIOS (artsen in opleiding) bekwamer zijn
na simulatietrainingen dan alleen de traditionele opleidingsmethoden. Recentelijk werd dit ook voor het onderzoek
naar de effectiviteit van ‘serious gaming’ (serieuze spellen)
vastgesteld.
Schijven studeerde aan de Design Academy in Eindhoven,
rondde de studies tot gezondheidswetenschapper en arts
af aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de
Universiteit Leiden op Virtual Reality Simulatietechnieken
in de chirurgie. Zij werd opgeleid tot chirurg in Eindhoven en
Rotterdam en heeft zich toegelegd op de gastro-intestinale
laparoscopische chirurgie.
Schijven is sinds 2009 als stafchirurg werkzaam op de
afdeling heelkunde van het AMC, waar zij ook hoogleraar
is. Naast haar werk als chirurg leidt ze diverse projecten
rondom simulatie en serious gaming voor zorgprofessionals
in het AMC.

Pijn is een probleem waarvoor vaak geen oorzaak wordt
gevonden. Patiënten voelen zich niet serieus genomen,
omdat ze te horen krijgen dat het ‘tussen de oren’ zit. In
dit centrum wordt de pijn wel serieus genomen en wordt
samen gekeken wat er mogelijk is.
Het centrale zenuwstelsel speelt een cruciale rol bij chronische pijn, en kan invloed hebben op organen, spieren en
zenuwen. Pijn in het bekkenbodemgebied komt soms van
een andere plek dan waar men pijn voelt, want er bevinden
zich veel organen in dat gebied die dezelfde zenuwbanen
delen, waardoor vaak niet te achterhalen valt waardoor de
pijn wordt veroorzaakt.

Het team kijkt niet alleen naar de lichamelijke en functionele
aspecten van patiënten, maar heeft ook oog voor wat er
verder speelt aan stressoren, zoals veel zorgen over de pijn,
andere omstandigheden die spanning geven, of nare
ervaringen in het verleden. Dit wordt niet gezien als oorzaak
van pijn, maar wel als mogelijk extra belastende factor voor
het centrale zenuwstelsel.
De adviezen voor verbetering betreffen
medicatie, zenuwbehandeling, bekkenfysiotherapie en pijnpsychologie;
vaak ook een combinatie. Het doel van
die behandelingen is om de ontregeling
in het centraal zenuwstelsel weer tot
rust te brengen.
Mensen die een consult willen bij het
BekkenpijncCentrum, kunnen voor een
verwijsbrief terecht bij hun huisarts.
Ook medisch specialisten kunnen mensen doorverwijzen. Het is om verzekeringstechnische redenen niet mogelijk
zich rechtstreeks aan te melden.

Adres:
UMCG Beatrixoord
Bekkenpijncentrum A3
Als u een verwijsbrief heeft afspraak maken:
050-3616161
(vraag naar Beatrixoord Bekkenpijncentrum)
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Gynius project

Werkt E-Health?
Bron: www.icthealth.nl
Bewerkt door: Marlies Bosch

Door: Frieda van den Noort

De bekkenbodemspier is de hangmat die
ons lichaam draagt. Schade aan deze
spier lijdt dan ook vaak snel tot problemen. Tijdens een vaginale bevalling
wordt de bekkenbodemspier tot drie
keer zijn normale lengte opgerekt om
een baby te kunnen laten passeren.
Hierdoor kan deze spier beschadigen
of zelfs scheuren. Incontinentie en
verzakking kunnen daar het gevolg van zijn.
Echter, het is vaak niet makkelijk om vast te stellen of schade
aan de spier de oorzaak is van de problemen of dat er andere
problemen een rol spelen.

Met 3D echo filmpjes kunnen we een goed beeld krijgen
van de spier. Helaas is er nog steeds discussie in de medische
wereld over hoe we het beste een diagnose kunnen stellen.
Dit komt doordat echobeelden moeilijk te interpreteren
zijn en we er lastig waardes aan kunnen hangen.
Om meer informatie over de gezonde en de zieke bekkenbodemspier te krijgen is het Gynius onderzoeksproject
opgezet. Het doel van dit project is om met de computer
objectieve waardes uit de echo filmpjes te halen voor een
betere diagnose en behandeling van spierschade. Het
Gynius project is een samenwerking tussen de gynaecologieafdeling in het UMC Utrecht, de echografieonderzoeksafdeling in het Radboud UMC in Nijmegen
en de beeldbewerkingsgroep van de Universiteit Twente
in Enschede met allemaal een promovenda die zich de
komende vier jaar met dit probleem gaat bezighouden.
Tevens heeft een aantal bedrijven een bijdrage geleverd en
hebben de vertegenwoordigers van de patiëntenorganisatie,
bekkenfysiotherapeuten en gynaecologen hun steun
voor dit project uitgesproken.
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Echobeelden
Als eerste worden echobeelden verzameld in het UMC
Utrecht en in de Bergman Kliniek in Bilthoven. Een van de
vragen is: hoe effectief is fysiotherapie bij bepaalde patiëntengroepen. Daartoe worden er aan het begin en aan het
einde van een fysiotherapietraject echobeelden gemaakt.
Deze beelden worden vergeleken, waarmee we uitzoeken
wat de reden is dat fysiotherapie bij de ene groep patiënten goed werkt terwijl er bij anderen nauwelijks resultaat is.
Daarnaast is het interessant om te kijken naar de veranderingen in de spier tijdens en na de zwangerschap door
echos die zijn gemaakt tijdens en na de zwangerschap te
vergelijken.
De tweede stap is de computer te leren om de bekkenbodemspier automatisch te herkennen in de beelden. Dit zal
gebeuren in Enschede. Hierdoor kunnen we automatisch
allerlei zaken van de spier meten, bijvoorbeeld of hij dik
of lang is. Verder kunnen we meten hoe wit de spier is
in de beelden, dit vertelt meer over de samenstelling van
de spier. Door deze waardes te vergelijken voor en na
fysiotherapie en
tijdens of na de
zwangerschap
komen we meer
te weten over hoe
de opbouw van de
spier verandert na
fysiotherapie en
zwangerschap.

Laatste fase
Als we weten waar de spier zich in de beelden bevindt,
kunnen we hem door de computer in filmpjes volgen. Dit
is de laatste stap, die zal worden uitgevoerd in Nijmegen.
Tijdens het maken van de filmpjes wordt de vrouwen
gevraagd hun spier te bewegen door hem aan te spannen
en door te persen. Zo kunnen we meten hoe goed de spier
nog werkt en of de werking verandert door fysiotherapie
en/of zwangerschap. Als de spier bijvoorbeeld helemaal
is afgescheurd, zal deze waarschijnlijk niets meer kunnen.
Door computermetingen kunnen we berekenen hoeveel
procent de spier kan aanspannen. Als we deze waardes aan
de arts doorgeven, kan deze een veel nauwkeuriger diagnose stellen met een daarbij behorende behandeling.

Vijf jaar geleden was in de volksmond de afkorting ‘e’ voor
‘electronic’ alleen relevant in het woord e-mail, een fenomeen waar we al sinds jaar en dag vertrouwd mee zijn.
Hoewel in het begin vooral jongeren ‘e-minded’waren,
wordt het begrip steeds minder leeftijdsafhankelijk.
Nu rukt in de gezondheidszorg het woord ‘e-health’ op.
Het lijkt een modewoord waar we geen van allen meer
omheen kunnen. In ons leven neemt internet een steeds
belangrijkere plaats in, en natuurlijk zijn de ‘nerds’ onder ons
allang bezig om die technologie ook in te zetten in de
zorgsector.
Patiënten hebben tegenwoordig toegang tot de computers
van ziekenhuizen om hun status te bekijken, onderzoeksuitslagen te zien, of om patiënteninformatie te vergaren
op patiëntenportalen.
Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarmee ziekenhuizen sinds begin 2017 moeten werken, kent nog diverse
systeemfouten. Zo kreeg ik onlangs vier oproepen voor een
staaroperatie, terwijl ik toch echt maar twee ogen heb.
Dus er gaat nog wel eens iets mis. Ziekenhuizen moeten
nog het een en ander aanpassen om hun patiëntendossiers
optimaal toegankelijk te krijgen.
Ook bij dagelijkse dingen sluipen e-health toepassingen
ons huis binnen. Denk aan de weegschaal die op een
telefoonapp precies aangeeft hoeveel je bent aangekomen
of afgevallen, die je BMI voor je berekent of je hartritme
bijhoudt. Of de app die precies weet hoeveel stappen je
zet op een dag, of het aantal trappen dat je loopt. Voor
diabetici zijn er apps die bijhouden hoe het met hun suikerspiegel is gesteld. Het lijkt erop dat e-health al op bepaalde punten de taak van de huisarts overneemt.

krijgt, 24 uur per dag via een beeldscherm met een
zorgverlener kan communiceren. De Nederlandse Zorg
Autoriteit (NZA) heeft besloten dat videoconsulten over het
algemeen gelijkwaardig zijn aan reguliere consulten, en dat
daarom de vergoedingen per consult hetzelfde zijn.

105 miljoen euro
Minister Schippers vond bovendien dat het ontwikkelen
van e-health-oplossingen waarmee patiënten en hulpverleners informatie uitwisselen te langzaam gaat. Daarom trok
ze voor drie jaar 105 miljoen euro uit voor het ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
(VIPP)’. ‘Het kan veel sneller, daarom trekken we er extra
geld voor uit. Als patiënten zelf metingen in hun dossier
willen zetten en hun eigen dossiers willen inzien, dan moet
dat wel kunnen. Daarom gaan we aan de slag met het
versnellingsprogramma’. Dit programma loopt door tot
eind 2019.

Betere kwaliteit, lagere kosten
Behalve kostenbesparingen leveren e-health-toepassingen
ook betrouwbaardere data op. Zo had een patiënte wat
gezondheidsklachten. Haar bloeddruk bleek bij een bezoek
aan de huisarts veel te hoog: ze werd doorgestuurd naar
het ziekenhuis. Na een paar controles bleek de vrouw door
gebeurtenissen in haar omgeving zo gespannen, dat haar
bloeddruk bij elk bezoek aan de huisarts door het plafond
ging. Nu kan ze met een apparaatje haar bloeddruk rustig
thuis meten en blijkt die weer normaal. Eigenlijk is ze dus
tweemaal ten onrechte naar het ziekenhuis verwezen met
hoge zorgkosten en een flinke persoonlijke belasting als
gevolg.

Overheid
De overheid vindt dat e-health net zo vanzelfsprekend
moet worden geleverd als traditionele zorg om de zorg
toegankelijker en patiëntvriendelijker te maken. (Rapport
2016 minister Schippers) Voormalig minister Schippers
besefte terdege dat er nog wat belemmeringen in de
financiering zijn, maar daar wordt hard aan gewerkt. VWS
wil dat in 2019 iedereen die thuis zorg en ondersteuning
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Waarden-loze
informatie

Veel informatie wordt tegenwoordig in de computer of tablet
vastgelegd. Ontslagbrieven en laboratoriumuitslagen
gaan al jaren digitaal van het ziekenhuis naar de huisarts.
‘Mooi toch, die automatisering in de zorg’ hoor ik u zeggen.
Mwahh, dat valt nog te bezien. Ik zie veel ‘waardenloze’
informatie uitgewisseld worden. Vind ik de informatie
die een arts stuurt waardeloos? Nee, waarden-loos. De
informatie op zich is bijzonder waardevol. Alleen doordat
het wordt vastgelegd in het dossier met weinig tot geen
gestandaardiseerde medische waardes, of omdat bij het
verzenden van die informatie platte tekst wordt gebruikt,
is de informatie slecht of niet te begrijpen door de verschillende computersystemen van artsen.
Dagelijks worden de vele ontslagbrieven automatisch
gegenereerd op basis van het medisch dossier en voegt
menig arts in vrije tekst de definitieve diagnose toe.
Deze definitieve diagnose is dan niet als zodanig
beschikbaar in het elektronisch patiëntendossier.
Het is dan dus maar zeer de vraag wat een
patiënt in zijn ziekenhuisportaal of persoonlijke
gezondheidsomgeving als diagnose te zien
krijgt. Of dat erg is? Jazeker. De huisarts kan
nu de ontslagbrief wel lezen als deze digitaal
naar hem wordt verstuurd, en ook kan hij hem
vaak importeren in zijn computersysteem. Maar
vervolgens moet hij, of zijn assistente, zelf de
vrije tekstvelden interpreteren en de gegevens
handmatig overtypen in zijn computersysteem.
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Nieuwe privacywet (AVG)
van kracht sinds 25 mei 2018.
Bekkenbodem4All gaat zorgvuldig om met uw
gegevens. Daarom heeft u bij de jaarnota in april
een formulier ontvangen met de gegevens die wij van
u bewaren en het verzoek dit voor akkoord retour te
zenden.

Bron: www.icthealth.nl

Welke zorgverlener werkt nog op papier? Gelukkig zijn het
er steeds minder. Maar, digitaal werken, betekent lang niet
altijd dat de computer van een andere zorgverlener iets
met de gegevens kan. Een groeiende groep zorgverleners
maakt de gegevens die worden vastgelegd en overgedragen
waardenvol voor alle zorgverleners. Inderdaad met een -n-.
Dit doen ze met behulp van terminologie.

NIEUWS:

Natuurlijk kan dat veel slimmer, maar eerst moeten er hele
goede afspraken komen over de vertaling van de vaktaal
van de medisch specialismen in de vaktaal van de huisartsen. En hoe die afspraken zich weer vertalen naar de
informatiesystemen van de medisch specialist en huisarts.
Zo maken we vaktaal van verschillende zorgverleners voor
de computers beschikbaar, en koppelen we deze aan
gestandaardiseerde velden. Als dat gelukt is, spreken we
van eenheid van taal.
Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat de medisch
specialist de termen van de huisarts moet kennen of andersom. Maar de verschillende computersystemen moeten
elkaar wel exact kunnen begrijpen, om de gegevens in het
dossier goed te kunnen verwerken. Daar moet ik nog een
derde belangrijke speler bij noemen: de patiënt. En natuurlijk
iedereen die daarmee samenhangt, zoals familieleden en
mantelzorgers. Ook deze groep gebruikt terminologie en
ook zij hebben in toenemende mate de beschikking over
digitale bronnen en persoonlijke gezondheidsomgevingen.
Ook zij hebben dus een eigen ‘vaktaal’, namelijk die van
patiëntvriendelijke termen. Pas als iedereen elkaar begrijpt
is er sprake van goede informatievoorziening aan zowel
arts als patiënt. Zij begrijpen elkaar via afstemming van de
computers!

Mocht u hier nog niet toe gekomen zijn, dan vragen
wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan
per mail naar bekkenbodem4all@adminapn.nl of per
post naar Postbus 91, 4000 AB TIEL
Mocht u het formulier kwijt zijn, neem dan even
contact op met het secretariaat, tel. 030 656 9630
(bereikbaar van ma-do 09:00-15:00 uur).
Nog géén lid/donateur van B4A en draagt u het werk
van de stichting een warm hart toe? Voor slechts
25,- per jaar maakt u het mogelijk dat wij ook in de
toekomst 1 miljoen mensen met bekkenbodemproblemen bereiken met informatie, hen contact bieden
met ervaringsgenoten en hun belangen behartigen.

Nieuw MAR lid: Remmie Hammers
Na 1 juli hoop ik zitting te gaan nemen in
de Medische Advies Raad (MAR) van de Stichting
Bekkenbodem4All omdat ik dan stop met het werken
als huisarts. Ik blijf echter nog een aantal jaren actief
als kaderarts urogynaecologie. Als huisarts heb ik een
aanvullende kaderopleiding Urogynaecologie
gevolgd. Dit is een tweejarige opleiding
waarbij ingegaan wordt op urologische en
gynaecologische problemen. Een deel van
de opleiding gaat ook over bekkenbodemklachten bij man en vrouw, hetgeen ook na
de opleiding mijn aandacht heeft gehouden. Sinds 2014 ben ik werkzaam als kaderarts
urogynaecologie in de regio Gorinchem. Ik heb
een aantal keren voorlichting gegeven over bekkenbodemklachten. Ook heb ik aan 3e jaars huisartsen
in opleiding les gegeven over de bekkenbodem. Ik
hoop dat mijn ervaring een aanvulling kan zijn in de
Medische Advies Raad.

Sociaal isolement
Column Gea Willems
De partner van Richard belde met mij met
de hulpvraag: wat zou ik kunnen doen in
de situatie van haar man. Kort schetst ze
wat er aan de hand is en we maken een
afspraak voor een huisbezoek. We kennen
elkaar omdat we in hetzelfde dorp wonen en
elkaar ook privé wel eens tegen komen. Soms is
dat een nadeel, je professionaliteit komt wel eens in
het gedrang, maar het maakt een gesprek soms ook
gemakkelijker en je kunt sneller de diepte in. Richard
is 48 jaar en heeft al bijna 25 jaar de diagnose MS.
Sinds enige tijd ervaart hij een continentieprobleem
op het gebied van zijn ontlasting. Een wandeling zit
er niet meer in en zoals hij het zelf zegt: ik ken elke
boom die ik tegen kom van de achterzijde! Dat is
afschuwelijk voor hem. Zijn hulpvraag was: wat zijn
de mogelijkheden voor mij om weer continent te zijn
en weer een betere kwaliteit van leven te krijgen? We
bespraken vele opties, van dagelijks laxeren tot het
dragen van absorberend materiaal. Uiteindelijk heb
ik een darmspoelsysteem laten zien en uitgelegd wat
de werkwijze was. Een contra indicatie werd door
de huisarts uitgesloten, er zijn materialen besteld bij
een medisch speciaalzaak en we zijn gestart met de
instructie. Na zes weken intensief spoelen en strakke
begeleiding, had Richard zijn ontlasting patroon weer
onder controle en kon hij de frequentie van spoelen
terug brengen naar een keer per 48 uur. Op dit moment
staat er een gelukkige cliënt voor mij, hij kan de deur
weer uit, is niet meer ontlasting-incontinent en heeft
hij zijn levenskwaliteit naar een beter niveau kunnen
brengen. Missie geslaagd nietwaar?

Nieuw MAR lid: Gea Willems
Sinds 1989 ben ik werkzaam bij Vérian, instelling
voor thuiszorg met hoofdkantoor in Apeldoorn, waar
ik begon als wijkziekenverzorgende. Ik ben in 1994
afgestudeerd aan HBOV en sindsdien als werkzaam
als wijkverpleegkundige, met specialisaties continentie en urologie. Mijn ‘passie’ voor de continentie zorg
ontwikkelt zich alleen maar verder omdat de cliënt
de best mogelijke zorg verdient. Sinds 2012 was ik lid
van het bestuur van de CV&V (Continentie Vereniging
voor Verzorgenden en Verpleegkundigen). Sinds kort
als penningmeester. Ik breng huisbezoeken aan alle
cliënten die een hulpvraag hebben op continentie
gebied, ongeacht leeftijd, cultuur of achtergrond. Mijn
expertise ligt voornamelijk op het verpleegkundige
vlak en van daaruit hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren aan de MAR.
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Slimme
continentiezorg

TENA zet zich al meer dan 50 jaar in om het effect van incontinentie op het dagelijks
leven van mensen te minimaliseren. Dit doet TENA onder andere door het ontwikkelen
van innovatieve en duurzame producten en diensten.
• Voor elke individuele behoefte is er een passend product:
TENA draagt comfortabel & discreet en beschermt optimaal
• Het gebruik van de juiste TENA-producten en zorgroutines stimuleert
continentie en goede gezondheid van de huid
• TENA ondersteunt graag zorgprofessionals, dat werkt wel zo prettig en efﬁciënt
Meer weten? Kijk op www.TENA.nl of bel 030 - 698 48 02.

Samen maken we het verschil

