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Column

De heup van mijn vader
Mijn vader is 89 en nog uiterst sportief. Hij heeft  altijd gesport, leeft  gezond, wandelt veel en 
doet de boodschappen op de fi ets. Hij heeft  geen grammetje vet en heeft  in zijn hele leven nog 
nooit medicijnen gehad. Zelfs paracetamol heeft  hij nauwelijks genomen. De enige keren dat 
mijn vader en moeder in een ziekenhuis komen, is op bezoek bij mij, als ik er weer lig.

Tot 29 juni. Toen brak mijn vader zijn heup. Op maandagavond werd hij geopereerd, er moest 
een nieuwe kop op. Volledige narcose, veel medicatie, zoals haldol en oxazepam. Mijn vader 
heeft  een sterk lijf, die breuk en dat gesnij kwam hij snel weer te boven, maar mijn vader heeft  
ook een kwetsbaar lijf, dat overgevoelig is voor medicijnen. En nu was hij in een protocol 
terecht gekomen dat uitgaat van gemiddelden. Van een gemiddeld lijf bijvoorbeeld. Maar 
mijn vader heeft  geen gemiddeld lijf, integendeel. Door alle medicatie was hij dinsdagnacht 
helemaal in de war. Hij wilde naar huis, en werd lastig. Een heleboel medicijnen later sliep hij 
eindelijk, maar woensdagochtend was hij duf, hij reageerde helemaal nergens op. Diagnose: 
een delier, dat komt vaak voor op die leeft ijd. En dus structureel meer haldol en meer oxazepam. 
Gelukkig was hij dinsdagnacht zo lastig geweest, dat hij op een aparte kamer werd gelegd. 
Alleen.

En toen zijn wij ons ermee gaan bemoeien. 24 Uur per dag zijn we bij hem gebleven, om hem 
steeds weer gerust te  stellen. Mijn zus heeft  drie nachten van tien tot tien bij hem gewaakt. En 
we hebben alle medicijnen tegengehouden. Zaterdag mocht hij naar huis. Volgens de arts was 
er geen enkele sprake van een delier. Tien dagen na de operatie kwamen de lichtjes in zijn 
ogen terug, twee weken na de operatie heeft  hij anderhalve kilometer gewandeld, met een 
rollator. Inmiddels loopt hij weer als een kievit, zijn geheugen blijft  kwetsbaar.

De zorg is de afgelopen jaren sterk geprotocolleerd en gemedicineerd. IT heeft  enorm aan die 
ontwikkeling bijgedragen. Dankzij die protocollen zijn ziekenhuizen goedkoper geworden, maar ook 
betrouwbaarder, voorspelbaarder, effi  ciënter, eff ectiever en transparanter. En onpersoonlijker. 
En daar heeft  IT een dure plicht. Want dat hoeft  helemaal niet. Juist IT kan ervoor zorgen dat 
we én betrouwbaar, voorspelbaar, effi  ciënt, eff ectief en transparant zijn én iedere patiënt een 
passende behandeling geven. Kwestie van de juiste systemen kiezen en die op de juiste manier 
inrichten. Kwestie van de mogelijkheden van nieuwe technologieën benutten en een kwestie 
van goed datamanagement. 

De politiek en de verzekeringsmaatschappijen hebben hun fi nanciële problemen afgewenteld 
op de ziekenhuizen. Als we niet uitkijken, wentelen de ziekenhuizen hún fi nanciële problemen 
af op hun patiënten. Op mijn vader. Op je eigen ouders. Vroeger zorgde een goed ziekenhuis 
vooral goed voor zijn patiënten, tegenwoordig zorgt een goed ziekenhuis vooral goed voor zijn 
fi nanciën. Dat kan best allebei: én goed voor de patiënten én goed voor de fi nanciën. IT heeft  
de sleutel in handen.
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Taakgerichte apps
Iedere zorgorganisatie kent processen die niet of 
nauwelijks zijn gedigitaliseerd. Processen die worden 
ondersteund door papieren checklists, waarbij 
medewerkers achteraf de informatie handmatig 
invoeren in applicaties als Excel. Veel kwaliteits-
processen worden op deze manier georganiseerd. 
Met als gevolg: een grote registratiedruk, een hoge 
foutkans en vaak weinig actuele informatie omdat 
de papieren lijstjes pas worden ingevoerd op het 
moment dat een medewerker er tijd voor heeft . Al 
deze processen kunnen effi  ciënter en minder fout-
gevoelig worden gemaakt met een app. 

Een voorbeeld is de Hygiëne in Beeld-app die het 
Amphia Ziekenhuis ontwikkelde voor de afdeling 
infectiepreventie. De app vereenvoudigt de invoer 
van gegevens, automatiseert alle achterliggende 
taken, zoals het maken van (visuele) rapporten, en 
stelt de deskundigen infectiepreventie in staat om 
direct na hun controle de resultaten te bespreken 
met het teamhoofd van de gecontroleerde afdeling. 
Door de tijdwinst kunnen de deskundigen infectie-
preventie bovendien meer controles uitvoeren. En 
gerichte gesprekken voeren met afdelingshoofden 
omdat zij niet pas weken later rapporteren, maar 
direct na afl oop. Daardoor is de impact van het 
adviesgesprek groter.

Voedingsapps
In de langdurige intramurale zorg stijgt de popu-
lariteit van apps om de inkoop en bereiding van 
maaltijden te vergemakkelijken. Diverse ontwik-
kelingen stimuleren decentrale inkoop van voeding. 
Dat betekent voor verzorgenden een extra taak erbij. 
Waar het gezamenlijk koken met cliënten vaak 
 onderdeel uitmaakt van het welzijnsprogramma, 
ervaren verzorgenden de inkoop van voeding als 
een vervelende regelklus. Daar spelen leveranciers op 
in met apps die het bestelproces en budgetbeheer 

vergemakkelijken en die met recepten en instructie-
video’s suggesties doen voor verschillende bereidings-
wijzen. Zo heeft  Huuskes de app Eten & Zo en Van 
Hoeckel de app Aan Tafel. Ook maaltijddiensten 
die maaltijden bij cliënten thuis bezorgen, doen mee 
aan de trend, zoals Distrivers met de DingDong App.

Consumentgerichte apps
Een categorie waarmee zorgverleners in de regel niets 
doen of kunnen, zijn de apps voor consumenten 
die hen helpen hun klachten thuis te brengen. 
Denk aan de Vakantiedokter van Zilveren Kruis. 
Dit voorbeeld geeft  al aan dat er vaak partijen bij 
betrokken zijn die een commercieel belang hebben. 

Witte raaf is de website en bijbehorende app 
Th uisarts.nl. Th uisarts geeft  – gebaseerd op de 
NHG-standaarden – informatie over aandoeningen. 
De app vertelt onder meer: waar komt het door? 
Wat kan ik er zelf aan doen? Moet ik naar een dokter 
om het te laten behandelen? De app biedt als 
meerwaarde ten opzichte van de website handig-
heidjes als een medicijnherinnering en de moge-
lijkheid om tijdens het lezen over een aandoening 
vragen te noteren, zodat de patiënt die kan stellen 
bij zijn bezoek aan de huisarts. De app zorgt ervoor 
dat mensen een weloverwogen besluit nemen om 
al dan niet naar de huisarts te gaan. Volgens team-
leider Ton Drenthen van Th uisarts neemt het huis-
artsenbezoek hierdoor gemiddeld met ongeveer 
twee procent af. De nuancering bij dit getal is: er 
zijn mensen die eigenlijk niet naar de huisarts wilden 
gaan, maar die wél gaan nu ze in de app lezen dat 
hun aandoening om behandeling vraagt. Een nog 
groter deel van de mensen ziet echter juist af van 
een gang naar de huisarts, omdat ze lezen dat hun 
aandoening met rust vanzelf overgaat. Th uisarts 
draagt dus bij aan het verlagen van de zorgkosten. 
De app heeft  in 2015 niet voor niets de juryprijs 
van de Health App Award gewonnen.
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Mijn vader heeft geen gemiddeld lijf, 
integendeel


