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Disclosure belangen spreker
Geen (potentiële)
belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties¹

• Sponsoring of onderzoeksgeld²
• Honorarium of andere

(financiële) vergoeding³
• Aandeelhouder⁴
• Andere relatie, namelijk…⁵



Customer journey



Project
• Aanleiding was Customer Journey van Orthopedie, uitgewerkt 

met service blueprinting:
• behoefte aan controle bij patiënt; 
• wil inzicht in totale proces;
• en de mogelijkheid om vorderingen actief te monitoren;

• Omgezet naar papieren tools;

• NFU-steun: digitaliseren van de service;
• Gepersonaliseerde informatie, persoonlijke doelen stellen en 

feedback krijgen.



Bijdrage aan programma deliverables

Programmathema: digitale interactie
 Werkplaats: Patiënt als partner

Programmadeliverable:

8. 
Modellen die de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken (zoals 
‘shared decision making’, ‘value based healthcare’, ‘positieve gezondheid’) zijn in 
de uitwerking van dit programma geïmplementeerd en opgeschaald.



SMART-doelstellingen



Projectresultaten
Definitie • onderzoeksopzet;

• nulmeting onder 100 patiënten;
• gebruikersgroep stelt user stories vast;
• visueel prototype;

Marktonderzoek • definiëren wensen en eisen;
• onderzoek standaard Medmij;
• shortlist;
• keuze: Patient Journey app;

Uitwerking • inrichten product;
• voorbereiding effectmeting;

Effectonderzoek • effectmeting: test met patiënten (start 
Q4 2018);

• whitepaper met lessons learned.






Wat verliep niet volgens plan?
• Collega’s hadden tijd nodig om de andere kijk op zorg 

door te denken;

• Nieuwe samenhang van behandelinformatie, zijnde 
een tijdlijn, roept vragen op;

• Met name op het vlak van procesmanagement en 
ondercapaciteit bij betrokkenen ontstond een 
vertraging in de latere fasen van het project.



Lessons Learned
• De-technologiseer eHealth: 80-20-regel;

– Heb aandacht voor veranderende werkwijze;
– Gun het tijd;
– Besteed aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers en 

patiënten;

• Project is voor Maastricht UMC+ waardevol en 
geeft een boost aan:

– De afdeling Orthopedie;
– De ontwikkeling van ons eigen zorginnovatielab.
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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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