
Inwoners denken mee over de zorg van morgen!

Het Bravis ziekenhuis ontwikkelt een visie 
op de zorg van de toekomst. Dit kunnen wij 
niet alleen. Wij hebben hierbij patiënten, 
inwoners, medewerkers en onze partners 
uit de regio nodig. Op 18 juni 2020 hebben 
wij een digitale chatsessie georganiseerd 
met inwoners, waarin wij hun mening vroe-
gen over zorg dichter bij huis, zorg digitaal 
en Samen Beslissen. Deze infographic is een 
samenvatting van alle meningen en ideeën.

38 deelnemers

25 tm 85 jaar

20 man 18 vrouw

404 berichten werden gestuurd

Woonplaats Aantal
Bergen op Zoom 9

Breda 1

Dorst 1

Fijnaart 1

Gemeente Woensdrecht 1

Halsteren 3

Heerle 1

Klundert 1

Nieuw-Vossemeer 1

Oudenbosch 2

Rijsbergen 1

Roosendaal 12

Rotterdam 1

Schijf 1

Steenbergen 1

Wouw 1

De belangrijkste ontwikkelingen in de zorg volgens de deelnemers:

•  Patiënten kunnen mee beslissen over hun eigen gezondheid
•  Zorg wordt steeds vaker thuis verleend
•  Patiënten hebben meer inzicht in hun eigen dossier
•  De patiënt staat centraal, er wordt verder gekeken dan de klacht
•  Betere zorg op maat

    Voorbeelden van zorg die Bravis dichter bij huis verleent zijn het maken van een hartfilmpje, 
    een oogonderzoek en dialyse. Wat kan volgens de deelnemers ook dichter bij huis:

•  Bloedafname
•  Poliklinische afspraken, controlegesprekken (via beeldbellen/videogesprek/chat/skype)
•  Periodieke controles
•  Oncologische (na)zorg
•  Chemotherapie
•  Zelfmetingen verrichten
•  Diabetescontrole
•  Monitoring van chronische aandoeningen via continue metingen
•  Afbouwen van medicatie via betere monitoring thuis
•  Fysio- of revalidatietherapie

IDEE!

Zorg dichter bij huis



Waarom zorg dichter 
bij huis?

•  Minder reistijd
•  Vermoeiend om naar het ziekenhuis te gaan
•  Meer ruimte in het ziekenhuis voor dingen
   die je economisch gezien beter kan centraliseren
•  Minder zieke mensen bij elkaar brengen
•  Beter voor het milieu
•  Vertrouwde omgeving van de patiënt

Waarom niet
   Over de nadelen werden de deelnemers het niet eens. 
   Als nadelen worden genoemd:

•  Meer kosten, want minder efficiënt voor 
    het ziekenhuis
•  Geen direct contact
•  Mensen gaan zelf doktertje spelen
•  Versnippering, dus minder goede communicatie

“Het kost Bravis 

wellicht meer moeite, 

maar dat win je bij de patiënt 

dubbel en dwars terug.”

succes

Bezoeken steeds meer digitaal of telefonisch?

80 % positief

09 % negatief

Hoe kijkt u er tegenaan als 
bezoeken in toenemende mate 
digitaal of telefonisch 
plaatsvinden?

“Heel veel communi-
catie van artsen kan 
heel goed digitaal, 
zeker daar waar het 
uitslagen van onder-
zoek betreft die posi-
tief uitvallen en geen 
verdere behandeling 
noodzakelijk is.”

   Digitaal:
•  Scheelt een ziekenhuisbezoek
•  Scheelt tijd
•  Is efficiënt
•  Het contact is bijna net zo direct als bij fysiek contact
•  Frequenter en intensiever contact is mogelijk, 
    minder wachttijd
•  Geeft flexibiliteit
•  Is goedkoper
•  Zorgt dat beter nagedacht wordt over de zin van een afspraak 

   Maar…
•  Niet bij een slecht nieuws gesprek 
•  Niet als er een belangrijke beslissing gemaakt 
   moet worden
•  Niet als het gaat om complexe problemen
•  Niet als een lichamelijk onderzoek nodig is
•  Zorg voor eenduidige werkwijze tussen zorgverleners
•  Biedt ondersteuning voor mensen die minder 
    digitaal vaardig zijn
•  Liever videobellen dan telefonisch contact
    

Suggesties om digitaal mogelijk te maken:
•  Partner/familielid/mantelzorger aan laten sluiten bij gesprek
•  Instructiecursus via seniorenbond en kruiswerk cq 
   zorginstellingen, verzekeringen
•  Maak oefenen met beeldbellen mogelijk
•  Vrijwilligers koppelen aan mensen die moeite hebben met 
   het gebruik van technologie



De mening van deelnemers over de mogelijkheden:
• Ik maak zeker gebruik van de optie om mijn patiëntendossier te zien
• Keuzehulpen zijn heel behulpzaam, staan in duidelijke taal
• De drie goede vragen zijn als basis prima

Want…
• Ik zou graag alle opties willen overwegen en daarom ook de 
   verschillende risico’s willen bespreken
• Ik wil graag beslagen ten ijs komen, een eigen mening vormen en 
   weergeven
• Ik wil graag een weloverwogen keuze maken in wat ik zelf wil 

Maar…
• Het moet begrijpelijke taal zijn
• Jammer dat tijdens een verblijf elders een andere arts het dossier 
   nog niet kan inzien
• Maak maatwerk, afhankelijk van ieders behoefte
• Het antwoord op de drie goede vragen is heel uitgebreid, 
  hoeveel blijft daar nu echt van hangen?

Samen Beslissen Waarom?

•  Zoals het hoort
•  De mening van een patiënt is belangrijk
•  De tijd nemenom samen beslissingen te nemen
•  De patiënt is goed geïnformeerd over alle ins & outs 

Wat is Samen Beslissen 
Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het 
gezamenlijk maken van beslissingen. Een arts en 
patiënt gaan nu met elkaar in gesprek, over wat een 
behandeling voor de persoonlijke situatie van de pa-
tiënt betekent en wat de voorkeuren van de patiënt 
zijn. Vervolgens bespreek je samen wat dit betekent 
voor je persoonlijke situatie en wat jouw voorkeur 
is. Zo beslis je samen wat het beste bij jouw situatie 
past. Dit wordt ook wel ‘Samen Beslissen’ genoemd. 

Binnen Bravis worden er bepaalde middelen ingezet 
om patiënt en arts te ondersteunen bij het Samen Beslissen. 
Zo zijn er de drie goede vragen, keuzehulpen en hebben 
patiënten inzicht in het patiëntendossier (MijnBravis)

oke

oke

Zou u zelf gebruik maken van deze middelen?

14,8 %  misschien

85,2%  Ja

0%  Nee

•  Betrek ook zorgverleners, zoals de  
 huisarts, bij deze mogelijkheden. Zoek   
 het samenwerken in de eerstelijnszorg
•  Maak het zo veel mogelijk digitaal,   
 maar verlies NOOIT het contact met de   
 patiënt
•  Zinvol om op deze manier visie van  
 populatie te  kunnen inventariseren! 
 En voor deelnemers om te kunnen 
 ventileren

Afsluitende ideeën:


