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Project: chronische aandoeningen
• Doel onderzoek: evaluatie van een online persoonlijk
gezondheidsdossier door ouderen (50-85 jaar)
• 52% van de nederlanders heeft een chronische aandoening1
–
–

En ruim 90% van de 75 plussers
Door de vergrijzing neemt dit toe

• Veel voorkomende chronische aandoeningen in NL zijn
diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, artrose, angst en
depressie

1

Volksgezondheidenzorg.info
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Project:zelfmanagement
•
•
•
•
•
•
•

Medicatie innemen
Uitlokkende factoren vermijden
Leefstijl
Praktische aanpassingen in het dagelijks leven
Leren omgaan met de aandoening
Sociale omgeving
enz.

Dit moet de patient grotendeels zelf doen!
•
•

51% van de 75-plussers online1
Smartphone gebruik 20161
─
─

1

CBS

65% van de 65-75 jarigen
30% van de 75-plussers

4

Project: Ouderen en eHealth
•

Ouderen maken minder gebruik van eHealth

•

Computer stress

•

Niet mee opgegroeid
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SMART-doelstellingen
Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Relevant, realistisch

Tijdgebonden

1

Hoe zouden ouderen
inzage moeten krijgen in
hun medische gegevens?

Kwalitatieve data

Duidelijke conclusies

Ja

Afgerond
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Blauwdruk voor
functionaliteiten in een
PGD

Product
(blauwdruk en
app)

Nu nog een
prototype, wel steeds
uitgebreider

Ja, en behoeftes
van gebruikers
worden
meegenomen (D4)

Ja, bruikbare
versie moet jan
2018 zijn
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Consumenten eHealth
toepassingen in een PGD

De koppeling

Hangt van de device
af. Fitbit is goed te
koppelen. Duidelijke
info voor
ontwikkelaars. AVG
proof.

Ja, daar is bij het
ontwikkelen van
de Fitbit al
rekening mee
gehouden

Ja, is af
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Multidisciplinaire
samenwerking met
datalabs, universiteiten,
instellingen, bedrijven en
start-ups voor de
ontwikkeling van digitale
zorg

Beschrijving van
consortium en
regelmatige
bijeenkomsten

Ja, al blijft
samenwerking tussen
ICTers en
zorgverleners een
uitdaging

Ja, het loopt. Door
ICTers meer bij de
zorg te betrekken
gaat het beter

Consortium
staat maar het
is een continue
proces

Doel
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Projectresultaten:
inventarisatie van behoeftes
•

15 huisartsen en longartsen  “mag ons geen tijd kosten”

•

Patiënten met longziekten (n=29), 55% man, gem. 65 jaar (sd=10)

•

PGD kan samenwerking zorgverleners verbeteren

•

Behoefte aan inzage medische gegevens (ook ruwe data)

•

Informatie begrijpelijk en persoonlijk

•

Weinig zorgen over veiligheid en privacy

•

Medicatie overzicht belangrijk

•

Monitoren ziekte
alleenzocht
handig
als onderdeel
behandeling
“Mijn dochter
op internet
naar informatie
over COPD.
Ze werd bang van de informatie die ze vond!”

1.

“Ik wil weten wat er aan de hand is en niet wat er mogelijk aan de hand kan zijn.
Daarkrijgen
wordinikhun
alleen
maar
ongerust van”
Hoe zouden ouderen inzage moeten
medische
gegevens?
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Projectresultaten: testen van een app
•
•
•

Test versie van de CONNECARE app: Europese samenwerking
Ondersteunen zelfmanagement chronisch zieken
Eerst in kleine groepjes (n=8), daarna bij de patiënt thuis (n=10)
–

•

Navigeren lastig:
–
–
–

•

1.

Uitvoeren van opdrachten (inloggen, zoeken e.d.)
Home knop niet te vinden
Onduidelijke wanneer de app verlaten wordt (externe link)
Menu onduidelijk

Discussie met ontwikkelaar

Hoe zouden ouderen inzage moeten krijgen in hun medische gegevens?
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Projectresultaten: test met bestaand PGD
•

Patiënten met longziekten (n=11) >50 jaar

•

Eerst 45 minuten testen en opdrachten uitvoeren (inloggen, info
zoeken e.d.). Aansluitend 2 focusgroep discussies

•

Feedback deelnemers:

1.

–

Inloggen

–

Tekst: liever zwarte letters en lichte achtergrond

–

Terug naar vorige pagina Bijwerkingen voor de meesten niet belangrijk

–

Privacy geen issue

–

Niet teveel applicaties

–

Home knop lastig te vinden

–

Inhoud: vooral informatie (medicatie, leefstijl, ziekte)

Hoe zouden ouderen inzage moeten krijgen in hun medische gegevens?
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Projectresultaten: vertalen labuitslagen
•

Algoritme ontwikkeld voor het vertalen van lab-uitslagen

•

Op papier getest:

•

2.

–

men wil de meest uitgebreide optie

–

voor de meeste mensen begrijpelijk (sociaal gewenst geantwoord?)

In samenwerking met Longfonds Groningen

Blauwdruk voor functionaliteiten in een PGD
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Projectresultaten:
Consumenten eHealth toepassingen
•

Moet passen bij de doelgroep!  niet iedereen kan 10.000 stappen
lopen

•

Moet makkelijk te gebruiken zijn

•

Moet voldoen aan de AVG (GDPR)

•

Uiteindelijk gekozen voor Fitbit (voldoet aan
EU regelgeving)

3.

Consumenten eHealth toepassingen in een PGD
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Projectresultaten: Connecare
•

Doel: ontwikkelen digitaal platform voor geïntegreerde
zorgsystemen

•

Ziekenhuizen, ICT bedrijven, Universiteiten (Nederland, Spanje,
Italië, Israël, Duitsland, Engeland)

•

Integreren verschillende ICT systemen lastig (AVG mei 2018)

•

Soms lastige communicatie ICTers en zorgverleners

•

Regelmatig overleg, digitaal en fysiek

4.

Multidisciplinaire samenwerking
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Wat verliep niet volgens plan?
•

Lastig om ICTers uit te leggen waarom iets belangrijk is
–
–

Bijvoorbeeld home knop op app
Niet ICTers kunnen niet inschatten hoeveel tijd iets kost

•

In NL veel verschillende IT systemen (HIS, ZIS, KIS) en verschillende
devices (PC, tablet): lastig te koppelen

•

ICT bedrijf uit Connecare samenwerking failliet gegaan

•

Maar: doelstellingen wel gehaald!
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Tips en adviezen:
ontwikkelen PGD bij ouderen
•
•
•
•

Navigatie is voor ouderen lastig (externe links)
Zorg voor een duidelijk HOME en TERUG knop
Houd rekening met slechtzienden
Informatie verstrekking is het belangrijkste
–
–

Maak deze persoonlijk en begrijpelijk
Dit kan met algoritmes

•
•

Extra applicaties als het onderdeel vorm van de behandeling
Devices moeten geschikt zijn voor mensen die minder fit zijn dan
gemiddeld

•
•

Betrek de doelgroep bij de ontwikkeling
Informeer ontwikkelaars over de doelgroep
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Lessons Learned
•

Houd het klein en simpel, uitbreiden kan eventueel later
(Patiënt focusgroep: “Maak het niet te gek. Ze willen er altijd
zoveel mogelijk erin stoppen, maar maak het eerst goed”)

•

Laat het PGD testen door ouderen voordat het live gaat

•

Samenwerking met veel verschillende partijen: je hebt de planning
maar deels zelf in de hand
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Het programma e-Health wordt gefinancierd door het
Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare
verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is
mogelijk gemaakt door ZonMw.
www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl
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