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Titel 

Gepersonaliseerde gezondheidszorg 
 

Patiënten met ALS zijn zeer tevreden over hun zorg, maar hebben 

behoefte aan een meer gepersonaliseerde gezondheidszorg. 

Bestaande zorg is daarom uitgebreid met eHealth, met als doel: 

 

- Meer controle patiënt over de zorg. 

- Betere afstemming op individuele behoeften patiënt. 

- Samen beslissen door zorgprofessional en patiënt. 

- Meer flexibele zorg. 

Contact: Remko van Eenennaam 

(r.m.vaneenennaam@umcutrecht.nl) 

Remko van Eenennaam (MSc), J.Helleman (MSc), Dr. J.A. Beelen, Drs. E.T. Kruitwagen-van Reenen, Prof. dr. L.H. van den Berg, Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport. 

Gepersonaliseerde zorg: 
Patiënt en zorgprofessionals, 

partners in het ALS zorgtraject 

‘Ik heb het idee dat doordat ik mezelf 

monitor, ik andere mensen 

informatie geef … Ik heb de regie 

om anderen beter naar mij te laten 

kijken.’ 

 

‘[Door de informatie kom ik] beter 

voorbereid op de afspraken, [ik] weet 

precies waar het over zal gaan.’ 

 

‘We hebben nu afgesproken met de 

dokter dat we voorlopig geen nieuwe 

afspraak [inplannen] en dat aan de 

hand van de app doen.’ 

ALS Thuismeten en Coachen 

 
Patiënten met ALS die worden behandeld bij 

de revalidatieafdeling van het UMCU kunnen 

gebruik maken van de eHealth applicatie ALS 

Thuismeten en Coachen. 

 

Uit een voorlopige evaluatie (N = 15) blijkt dat: 

- Alle respondenten willen ALS Thuismeten 

blijven gebruiken 

- Alle respondenten raden andere patiënten 

aan ALS Thuismeten te gebruiken 

- 93% ervaart meer regie over hun zorg door 

ALS Thuismeten 

- 86% vindt hun zorg beter met ALS 

Thuismeten 

Het Prognosegesprek 
 

Achtergrond: Tot voor kort kon bij de diagnose ALS weinig duidelijkheid 

worden gegeven over de levensverwachting. Met de publicatie van het 

predictiemodel van Westeneng et al. (2018) is het vanaf nu wel mogelijk om 

patiënten een individuele prognose te geven. 

 

Probleem: Patiënten verschillen in hun informatiebehoefte rond de prognose. 

 

Oplossing: Opstellen richtlijn voor het prognose-gesprek. 

 

Doel: Stimuleren dat de zorgprofessional aansluit bij de wensen en behoeften 

van de patiënt bij het bespreken van de prognose. 

 

Opzet: 

- Opstellen richtlijn door werkgroep (neurologen, reva-artsen, onderzoekers, 

ethicus, patiënten & partners) 

- Piloten prognosegesprek a.d.h.v. de richtlijn in het UMCU 

- Implementeren richtlijn en predictiemodel in het ALS Zorgnetwerk NL 

Richtlijn 
 

Wil de patiënt de prognose 

weten? 

• Ja:  65,6% 

• Weet het niet: 14,8% 

• Nee: 19,5% 

 

Is openheid over de prognose 

schadelijk voor hoop patiënt? 

- Nee, niet de inhoud van de 

boodschap maar de manier 

van communicatie is hierin 

belangrijk. 

 

Bijkomende factoren: 

- Partners hebben meer 

behoefte aan informatie over 

de prognose 

- Wat te doen met culturele 

verschillen? 
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