
De patiënt aan zet

De patiënt is de sleutel om kwaliteitsverhoging én kostenbesparingen 
te realiseren

In het politiek-maatschappelijke 
debat over kosten in de zorg wordt 
steeds meer nadruk gelegd op de 
positie van de patiënt: patiënten 
en/of hun directe omgeving zouden 
onder meer verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het reduceren 
van de kosten zowel in de cure als 
de care. Het lijkt alsof nu de kosten 
onbeheersbaar dreigen te worden, de 
patiënt het mag oplossen. Dit doet 
ons inziens afbreuk aan de innova-
ties zoals die op dit moment zich 
in de zorg voltrekken en waarbij de 
positie van de patiënt wijzigt naar 
die van regisseur van het eigen zorg-
proces. Zorgverleners en patiënten 
trekken meer en meer samen op, 
omdat is gebleken dat dit de kwaliteit 
van de zorg en daarvan afgeleid ook 
de efficiency ten goede komt.

In een recent door Capgemini 
Consulting uitgevoerd onderzoek 
in de care sector geven bestuurders 

Selfservices
Het geven van meer regie en verant-
woordelijkheid aan patiënten hoeft 
niet altijd high-tech en ingewikkeld 
te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar hoe 
een aantal care-instellingen met 
dementiepatienten werkt. Door de 
patienten te betrekken bij allerlei 
huishoudelijke taken in de instelling 
blijkt dat hierdoor de kwaliteit van 
leven voor deze groep patienten 
verbetert en hulpverleners worden 
ondersteund.1

Het zelf digitaal plannen van afspra-
ken via internet of apps doet langzaam 
maar zeker zijn intrede. Door ook 
de papierstroom rond verwijzingen 
te automatiseren kan de patiëntin-
schrijving, afsprakenplanning 
en spreekuurvoorbereiding 
efficiënter worden ingericht. 
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van zorginstellingen aan dat zij 
vooral inzetten op het verbeteren 
van de dienstverlening, de kwaliteit 
en de uitkomsten van zorg. Steeds 
meer wordt duidelijk dat de patiënt 
daarbij de hoofdrol speelt; wanneer 
de patiënt, dan wel zijn omgeving, 
daadwerkelijk de regie neemt, stijgen 
de kwaliteit en patiënttevredenheid 
én dalen de kosten (zie figuur 1). 

Op basis van onze ervaringen en 
onze (internationale) dataverzame-
ling presenteren we in dit artikel 
enkele aansprekende voorbeelden 
waaruit blijkt dat een grote mate van 
regie van de patiënt een positief 
effect heeft op de kwaliteit en een 
neerwaarts effect op de kosten. 
Duidelijk is dat dit niet automatisch 
en ook niet top-down of bottom-up 
gebeurt. Aan het einde van dit artikel 
staan we kort stil bij de noodzaak te 
transformeren met de cliënt. 



of verpleegkundigen meer nodig en 
kan deze tijdbesparing onder andere 
worden ingezet voor een betere be-
geleiding van patiënten.4

In de GGZ worden patiënten steeds 
vaker gevraagd een assessment thuis 
in te vullen als onderdeel van het 
intake-proces, de diagnostiek of het 
behandelplan. Dit en het geautoma-
tiseerd verwerken van de gegevens 
bespaart tijd van de processionals en 
draagt zorg voor een beter advies, zo 
zijn de ervaringen. Vergelijkbare toe-
passingen zijn voor andere specialis-
men ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 
voor de pre-operatieve screening.

Uit een onderzoek naar de betrokken-
heid van patiënten bij orthopedie-
operaties, bij patiënten met arthrose 
in de Verenigde Staten, blijkt dat 
door het bieden van besluitvor-
mingshulpmiddelen patiënten beter 
geïnformeerd zijn. Patiënten die 
informatie ontvingen over de risico’s 
en baten van deze operaties, hadden 
26% minder operaties aan de heup 
en 38% minder aan de knie en 12% 
tot 21% lagere zorgkosten over een 
periode van een half jaar.5

Regisseur
En er is een groep patiënten die nog 
verder gaat, zij nemen de regie. Zij 
willen toegang tot de ruwe data die 
in het bezit zijn van de artsen over 
hun ziekte. E-patient Dave rapte op 
TedX in Maastricht: “give me my 
damn data”6 met als doel om zelf of 
samen met anderen met de ruwe data 
van zijn ziekte aan de slag te gaan en 
om nieuwe technologie te ontwikkel-
en. Een ander inspirerend voorbeeld 
is het verhaal van een Amerikaans 
echtpaar dat samen met artsen en 
wetenschappers op zoek gaat naar de 
bijzondere genetische afwijking die 
hun zoon heeft.7

Transformeren met de cliënt
Regie geven aan de cliënt gaat niet 
vanzelf, zo is de ervaring. Het vraagt 
om een nieuwe visie, een bijpas-
sende cultuur en om een organisa-
tie die wendbaar kan inspelen op 

Datzelfde geldt voor het teleconsult; 
minder reistijd en grote tevredenheid 
van patiënten en een tijdbesparend 
effect bij de zorgverlener.2  

Zelfmanagement 
Er is steeds meer aandacht voor zelf-
management van patiënten. Infor-
matiemodules, gaming en devices 
via internet en apps ondersteunen 
dit zelfmanagement van (toekom-
stige) patiënten. Mooie voorbeelden 
vormen de online modules in de 
GGZ gericht op bijvoorbeeld alco-
hol- en drugsgebruik, dementie en 
de onlangs in de prijzen gevallen 
huidmonitor en de iP Plaslijst. Deze 
instrumenten geven de patiënten 
meer regie, vergroten hun kennis 
en kunnen verdere behandeling 
voorkomen, dan wel beperken.3

Samenwerking in behandeling
De patiënt kan ook in het kader van 
diagnostiek en behandeling meer 
als partner worden betrokken. In 
het Erasmus MC is samen met het 
bedrijfsleven een diabetesstation® 
ontwikkeld waarmee patiënten zelf 
hun vitale waarden, zoals het gewicht, 
de bloeddruk en het suikergehalte 
in het bloed kunnen meten. Dat 
levert een grotere betrokkenheid en 
kennis van patiënten op. Daarnaast 
zijn voor deze metingen geen artsen 

Figuur 1: paradigmashift: naar een service-georiënteerd model voor en door 
de cliënt 
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1 www.innovatiekringdementie.nl/Artikel/Juiste-prikkels-maken-actief.aspx.  
2 zie o.a. www.facetalk.nl van het Radboud ziekenhuis 
3 zie onder andere www.icom.trimbos.nl, www.huidmonitor.nl en www.ip-plaslijst.nl 
4 www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2010/2010-05/diabetesstation  
5 David Arterburn, e.a. Introducing Decision Aids at Group Health Was Linked to Sharply Lower Hip   
  and Knee Surgery Rates and Costs, Health Affairs, Sept. 2012 31(9):2094–104 
6 www.ted.com/talks/dave_debronkart_meet_e_patient_dave.html 
7 matt.might.net/articles/my-sons-killer/

veranderende behoeften van cliënten. 
Leren van patiënten, van ervaringen 
elders opgedaan en het benutten van 
de kansen die technologie kan bie-
den, vergt een transformatie in den-
ken van alle medewerkers, inclusief 
het bestuur, van de organisatie en 
soms ook van patiënten. Het herzien 
van klantervaringen, operationele 
processen en het businessmodel is 
essentieel. Een succesvolle transfor-
matie wordt mogelijk gemaakt door 
de top maar vindt haar basis in de 
betrokkenheid en het enthousiasme 
van patiënten en zorgverleners. 
Capgemini Consulting begeleidt deze 
transformaties waarbij we kennis 
van en ervaring op het gebied van 
veranderingstrajecten, zorgproces-
sen, eHealth en ICT combineren. 
Dat doen wij met een aanpak gericht 
op direct verbeteren en het behalen 
van resultaten op een operationeel 
niveau, waarbij we samen met u 
oplossingen op korte en lange ter-
mijn definiëren en realiseren. Graag 
lichten wij toe hoe wij u op een 
pragmatische wijze kunnen helpen 
een verdere omslag te maken naar 
een service georiënteerd model voor 
en door de cliënt met meer kwaliteit 
tegen lagere kosten. 

Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Sarah Prins
Principal consultant
+31 30 689 02 26
sarah.prins@capgemini.com

Merijn Straijer
Senior consultant
+31 30 689 99 47 
merijn.straijer@capgemini.com

http://matt.might.net/articles/my-sons-killer/


Capgemini Nederland B.V.
Papendorpseweg 100
Postbus 2575 – 3500 GN Utrecht
Tel: +31 30 689 18 50
www.capgeminiconsulting.nl
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde lever ingsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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