
People formerly known as patiënts 

Bedrijfsgeneeskundige dagen, 23 mei  2019 



Wie bent u? 
Waarom bedrijfsgeneeskunde? 
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Wie ben ik?

• Lea Bouwmeester, 39 jaar, woonplaats den Haag

Drijfveer

“Mensen een stem geven die van nature niet de sterkste stem hebben”



Wat doe ik? 

• Senior adviseur ECP: platform voor de informatie samenleving 

• Voorzitter redactieraad ICT&Health

• Voorzitter Nederlands congres voor Volksgezondheid 

• Voorzitter Raad van Advies CAK 

• Oud directeur Nederlandse Diabetes Federtie (NDF) 

• Oud Tweede Kamerlid (expertise zorg)



Vragen

Wie gebruikt?

• Skype

• Youtube (educatie) 

• Navigatie in de auto 

• Online bankieren 

• Uber/ Felix scooter/ airbnb



Wie gebruikt mensgerichte technologie bij zorg? 



Verwondingen als je ziek wordt 

Van mens met werk, 
naar (afhankelijke) 
patiënt 

Van leef en 
werkomgeving, naar 
(zorg) systeem wereld

Geen antwoord, maar 
aanbod 

Niet thuis, op 
werkplek, maar een 
institutie 

Ministerie VWS & SZW: 
PGO- anders omgaan
informatie?

Geen dialoog, maar 
zenden en formulieren 



Op reis: Back to the future



Back: de kern ‘gewenste kwaliteit van leven’

Andere vragen: Niet hoe manage jij je ziekte, wel hoe leef je ermee 

• Wie ben jij? 

• Wat is je gewenste kwaliteit van leven

• Wie of wat heb je daarvoor nodig? 

• Op welke plek? 



Ziekte, gezondheid of vitaliteit?



Doel = leven leiden dat bij je past 

• Zorg is een middel 

• Gelijkwaardige dialoog is de methode

• Technologie maakt informatie 
verzamelen en delen makkelijker



Future: nieuwe  trends & en kansen in health 

• Van ZZ naar GG  (werk als medicijn?!) 

• Van wachtkamer naar werkplek/ huiskamer (jzop: bedrijfsartsen?) 

• Van vraag & aanbod, naar vraag & antwoord (maatwerk)

• Van N=1 (dokters oordeel) naar diagnose bij big data 

• Van betalen van ‘doen’, naar belonen uitkomst (sociaal & med.)

• Zorg, hulpmiddel en geneesmiddel, naar nieuwe services 

• Van producten die slim zijn, naar slim gebruik data! 



Wat verandert er voor u?

• Diagnose door big data 

• Zorg wordt data gedreven: kennis en dus macht verschuift 

• Patiënten die meer informatie hebben

• Mondige patiënten/ andere gesprek/ gelijkwaardige partner

• Roep om transparantie 

• Druk op zorgkosten stijgt 

• Tekort aan personeel

• Nieuwe concurrent: private markt voor gezondheid (fit en vitaal houden)



Wat vraagt dat van de zorg (en u?)

• Informatie delen (PGO & in gesprek)

• Gelijkwaardige dialoog, kwetsbaar, transparant 

• Digitale vaardigheden

• Creëren van de blue Ocean (creeren nieuw speelveld) 



Wat zou er gebeuren als dit uw antwoord is? 

• What if?
• Mensen gaan zien als  bronnen van kennis (in woord & data) 

• Gevolg = People formerly known as patiënts  

• Bent u MT lid van team patiënt: 

• Chef persoonlijke kennis: ik 

• Chef medische kennis: dokter (medisch specialist) 

• Chef ondersteuning: technologie 

• Verbindingsofficier: bedrijfsarts? 



The patient will see you know 

• Wat is daarvoor nodig? 

• Kennis

• Vaardigheden

• Houding

• Beloning



Klaar voor de toekomst?
Bedrijfsarts vanuit model: ‘Platform zorg’ 

behandeling ketenzorg netwerkzorg Platformzorg 



Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden 

• Patiënt: empowerment (skills)

• Professionals: dialoog (skills) 

• Wetenschap en Industrie: 
• delen data: bevordert concurrentie op kwaliteit 

• Focus op duurzaamheid: langer gezond, minder werkdruk, minder waste 



Back to the future

Terug naar de bedoeling: gezond houden & dialoog

Toekomst: nieuwe middelen (tech) en methode (platform)

Kans: gelijkwaardig leiderschap 

Duurzaam model waarin: patiënt, professional & bedrijf samen ‘beter’ 
worden 



We need dangerous people

• Hoogleraar innovatie over het HOE: 

“We need dangerous people with power en guts”

YOU? 



Dank voor uw aandacht

Ik wens u een inspirerend congres! 

@LeaBouwmeester


