
Patiëntprofielkaart
PatientCoach

Dr Jaap K. Sont
Afdeling Biomedical Data Sciences, 
sectie Medische Besliskunde LUMC



Disclosure belangen spreker

Geen (potentiële)
belangenverstrengeling



Project
Doel:
• Verder ontwikkelen van een digitale patiëntprofielkaart als 

hulpmiddel om te komen tot een individueel zorgplan 
geformuleerd vanuit patiëntenperspectief

• Faciliteren van gezamenlijke besluitvorming

• Ingebouwd in PatientCoach



Bijdrage aan programma deliverables

1. 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.

2. Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-health
instrumenten zoals app’s, games en/of wearables in 
samenwerking met bedrijven en start-up’s.



SMART-doelstellingen
Gezamenlijke besluitvorming en patiëntparticipatie in 
zorgproces neemt toe doordat: 

• 80% van de patiënten aan wie de patiëntprofielkaart 
wordt aangeboden gebruikt de kaart en het 
individueel zorgplan samen met hun zorgverlener 

• 20 huisartsenpraktijken gebruiken het individueel 
zorgplan samen met de patiënt

• beoordeeld met een tevredenheidscijfer 8 



Projectresultaten
“Wat is uw algemene 
oordeel over de 
profielkaart?” 
op een schaal van 1-10 
(rapportcijfer)

N = 17
Mean = 8.7 (SD 1.10)
(range 7.0 - 10.0)



Projectresultaten
• Eén systeem voor

meerdere chronische
aandoeningen

• Koppeling met HiX en 
HIS via Zorgdomein

• Automatisch aanmaken
van nieuw account

• Eenvoudig en snel
configureerbaar

– Preconsult profielkaart
– Zorgplan
– Monitoren
– Info



Wat verliep niet volgens plan?

• Ontwikkeling kostte meer tijd dan gepland

• Pilot kostte meer tijd dan gepland

• Onvoldoende tijd voor implementatie

• Veranderend profiel klinische afdeling



Lessons Learned
• Ruimer tijd inplannen voor ontwikkeling en pilot van:

– Profielkaart prototypen

– Inloggen voor patienten via DigiD

– Integratie en werkwijze met PatientCoach systeem vanuit 
HiX in LUMC en huisartsinformatiesystemen

• De patiëntprofielkaart is generiek bruikbaar en wordt 
reeds ingezet in 2 projecten bij patiënten met 
nierinsufficientie en nierdialyse

• De zorgverleners en patiënten (8.7) zijn positief over 
het vernieuwde PatientCoach systeem
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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

http://www.nfu-ehealth.nl/
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