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Voorbeeld van zorginnovatie 

Ontstaan vanuit perspectief van patiënten

Vormgegeven met patiënten



Wie is ALS Patients Connected? 

Leden: ALS, PSMA en PLS patiënten

• Opgericht in 2015, Juist omdat bij bijna alle successen op ALS gebied 1 of 
meerdere patiënten aan de basis stonden aan de basis stonden (Stichting 
ALS, project mine) en er ook veel professionals dedicated aan de ziekte 
werken

Strategie en beleid:

• zoveel mogelijk als verenigde patiënten bijdragen aan het oplossen van de 
eigen ziekte. Op een totaal onafhankelijke manier

• Streven is dat de kennis en ervaring van ALS-patiënten wordt meegenomen 
door instanties/allen die zich bezig houden met ALS. Niet opnieuw het wiel 
uitvinden, maar zoveel mogelijk invloed uitoefenen op bestaande instanties 
en nieuwe initiatieven helpen stimuleren



ALS Patients Connected

VB: 

• Treeway, maar ook overige farmacie

• PAR : subsidieaanvragen Stichting ALS en invloed op het beleid, patiënt en de 
Stichting moet symbiose zijn

• Kennisplatform

• ALS Centrum, in de breedste zin van het woord. Via hen contact met u allemaal

• Politiek, Wmo, et cetera

Soms staan onderzoekers en patiënten in belangen tegenover elkaar…

Medicatie-trials: 

Belang van goede opzet onderzoek versus ‘Voor ons leven en dood’.



ALS Patients Connected

Patiëntenbelang, -veiligheid, -informatie!

• In trials, onderzoeken en projecten

• In patientenfolders, brochures, websites etc.

• Care en cure

• Zo vroeg mogelijk i.p.v. achteraf

• Versnellen i.p.v. vertragen

• Samenwerking i.p.v. tegenwerking





Stap 1: patiënten- enquête

Doesjka Hagenaar

Carin Schröder

Mia Willems



Patiënten enquête

2016: enquête onder 127 patiënten, 85 mantelzorgers

Referenties:

1. CQ-index palliatieve zorg (Nivel, 2009)

2. CQ-index Revalidatiecentra (Nivel, 2010), schaal ‘afspraken maken en veranderen’ in zijn 
geheel overgenomen. Vraag 1 en 2 zijn omgecodeerd volgens de handleiding van de CQ-index. 
Participanten met meer dan 2 missing values (‘niet van toepassing’) zijn niet meegenomen in 
schaalscore, waardoor nog 124 participanten over blijven.

3. CQ-index Revalidatiecentra (Nivel, 2010)

4. Vragenlijst ‘ervaren regie in de zorg’ (VUmc, 2013)

5. Treatment Burden Questionnaire (Engelse versie, Tran & Ravaud, 2012), vraag omgedraaid 
van negatief naar positief & vertaalt naar Nederlands

6. Vraag niet uit een eerdere vragenlijst overgenomen / zelf gemaakt, o.a. naar aanleiding van 
veelgehoorde klachten van ALS-patiënten en mantelzorgers en literatuur (Shippee, Shah, May, 
Mair & Montori, 2012)



  Gemiddelde (SD)   Observed Range 
Patiënten (N=127)  

 
ALS-FRS-R score  
 

 
 
 

 
31.15 (10.44) 

 
3 – 48 

Leeftijd 
 

 
 

61.32 (10.68) 28 – 81 

Aantal kilometers tot ALS team  22.86 (34.02) 0 – 200 
 

Mantelzorgers (N=85)   

 
ALS-FRS-R score van naaste/patiënt 
 
Leeftijd van naaste/patiënt 

 
 
 
 

 
28.56 (10.47) 
 
62.78 (9.75) 

 
3 – 48 
 
39 – 81 

    
Aantal kilometers tot ALS team 
 

 
 

21.86 (28.88) 1 – 190 

 



Conclusies

Rapportcijfer: 8 

Patiënten en mantelzorgers vinden vrijwel allemaal dat ze veel regie 
over hun zorg hebben

Ze vinden gemiddeld genomen dat de zorg niet te zwaar belastend is.  

Grootste groep vindt dat behandelaars hen de juiste informatie op de 
juiste tijd geven



Patiënten Mantelzorgers

Afspraken aan begin ⅓: teveel
Te zwaar

Informatie over 
beloop

¼: weinig info

Info over voor- en
nadelen 
behandeling

⅓

Info over voor- en 
nadelen
hulpmiddelen

⅓

Informatie te vroeg 21 %

Verwachten een 
meer proactieve 
houding!

Verwachten een 
meer proactieve 
houding!



Reacties vanuit Patients Connected…



Project ThuisMeten bij ALS

Beoogd resultaat: E-health oplossing waarmee patiënten 
thuis sneller en vaker hun functioneren kunnen monitoren

Doel: Beter inzicht krijgen in de ziekteprogressie van ALS 
patiënten waardoor …

• informatie en behandeling op maat geleverd kan worden.
• patiënten & mantelzorgers minder belast worden en meer 

regie krijgen.

= Ontwikkelproject waarin patiënten en ALS centrum samenwerken



Hoe ziet het nieuwe zorgproces eruit?

Patiënt meet 
thuis met 

ThuisMeten app

- Fysiek 
functioneren (ALS-

FRS) 

- Gewicht 

- Hoe voelt u zich 
vandaag? 

Monitor-sessie:

- Arts en 
‘verpleegkundig 

specialist’

-Beoordeling alerts 
(wekelijks) en trend 

metingen 
(maandelijks) 

Patiënt krijgt mail 

info website ALS 
centrum

Indien nodig: 

Contact patiënt  

-klopt alert?

-behoefte  advies?

Indien nodig

Patiënt gaat naar 
zorg

Ontwikkeling “monitoring” protocol:

• Welke score geeft een alert? 

• Bij welke score welke 

vragen/verwijzing/informatie?



Patiënt 1: Monitoring met “ThuisMeten app”

revalidatiearts revalidatiearts

Patiënt 2: Monitoring met “ThuisMeten app”

revalidatiearts revalidatiearts

Patiënt 3: Monitoring met “ThuisMeten app”

revalidatiearts revalidatiearts

Resultaat nieuw zorgproces:

Continue monitoring en gepersonaliseerde zorgcyclus
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Impressie app (zie ook de stand!!) 



Expliciet maken 
wanneer wat 

doen

Gepersonaliseerde 
informatie

Van aanbod naar 
vraag

Patiënten
perspectief

Thuis meten

Patiënt kan meer regie 
nemen

Grote stap vooruit 
voor de zorg



Reactie van een gebruiker: Jan Kramer…



Met dank aan Carin Schröder en Mia Willems


