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De juiste zorg op de juiste plek
Een keuzehulp bij het juiste evenwicht tussen fysieke zorg
en zorg op afstand.
Zorgverleners en patiënten willen de juiste zorg op de juiste plek. Wat is de juiste
plek? En hoe creëren we een evenwicht tussen fysieke zorg en zorg op afstand?
Keuzehulp
Dit stroomschema biedt vanuit de behoeften van zorgverleners en patiënten een
keuzehulp bij de verschillende mogelijkheden van zorgverlening en de benodigde
(digitale) instrumenten. Uit recente peilingen blijkt dat de meeste patiënten
enthousiast zijn over zorg op afstand, als de mogelijkheid tot een fysiek gesprek
tijdens de behandelrelatie blijft bestaan. Ook artsen en verpleegkundig
specialisten ervaren de voordelen van digitale zorg onder andere in snelheid en
flexibiliteit. Daarvoor zijn wel digitale vaardigheden nodig bij alle partijen. Er zijn
meerdere mogelijkheden om zorg op afstand te bieden. Welke dat zijn vindt u in
dit stroomschema. Een versie vanuit het perspectief van patiënten is de volgende
stap.

‘’Zorgverlening thuis voelt veilig en vertrouwd en je
hebt controle op wat er gebeurt, terwijl je eenmaal
buiten en ook in het ziekenhuis deels afhankelijk bent
van het gedrag van anderen.”

“Digitaal contact brengt mijn ziekte in
proportie, het neemt niet meer mijn
dagelijks leven in beslag.”

“Via telemonitoring en mail onderhielden de cardioloog en ik intensief
contact. Zonder deze mogelijkheid moest ik helemaal naar de Eerste Harthulp
om te checken of de ritmestoornis acceptabel was geweest. De vrijheid die
telemonitoring mij geeft is echt superfijn.”

“Ik heb mezelf vanwege COVID-19 al 2 maanden
lang opgesloten en dan zou ik voor die 10 minuten
naar het ziekenhuis gaan met alle risico’s van
dien?”

“In de spreekkamer vergeet
ik nog weleens te zeggen
wat ik wilde zeggen.”
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