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teert weer in een kleinere kans op complicaties en een hogere 
patiëntentevredenheid. [12]
Gezien de belangrijke rol van patiëntenvoorlichting is het 
teleurstellend dat deze in onze moderne tijd vrijwel niet is 
verbeterd. Patiënten krijgen nog steeds te weinig informatie 
over hun aandoening of behandeling. [8,13] In de literatuur 
wordt gerapporteerd dat 42% van de patiënten ontevreden is 
over de verkregen informatie. Opvallend is dat dit cijfer de 
laatste twintig jaar niet is veranderd. [14] De patiënt is nog 
steeds een passieve toeschouwer die in de korte tijd van een 
consult (minder dan 15 minuten) gemiddeld amper twee vra-
gen kan stellen. [15] Artsen zijn zelf ook ontevreden over hun 
voorlichting aan patiënten. Ze gebruiken ongeschikte educa-
tietechnieken en zijn pessimistisch over het effect van hun 
eigen voorlichting. Tijdsdruk wordt vaak als oorzaak gegeven 
voor de falende voorlichting. [16] Slechte communicatie blijkt 
een belangrijke reden voor patiënten te zijn om een andere 
arts of kliniek te zoeken. Vaak blijkt hier een inadequate 
voorlichting aan ten grondslag te liggen. [17]
In een meta-analyse van 41 studies werd gekeken naar het 
effect van verstrekking van meer informatie aan patiënten. 
De resultaten laten zien dat dit leidt tot een toename van de 
patiënttevredenheid, een betere therapietrouw en een toena-
me van kennis en begrip. [18] Met name de therapietrouw is 
een groot probleem. Artsen onderschatten sterk de mate van 
therapieontrouw. [19] Door het verkeerd innemen van me-
dicatie, het onterecht gebruiken van medische middelen en 
ziekenhuisopnames worden de kosten van de gezondheids-
zorg aanzienlijk hoger. [20] Betere patiëntenvoorlichting kan 
dan ook indirect tot flinke kostenbesparingen leiden.
Patiëntenvoorlichting is zowel binnen als buiten het zieken-
huis belangrijk. In diverse studies zijn de gezondheidsvoor-
delen van goede voorlichting onderzocht. Het heeft effect 
op het stimuleren van gezond gedrag en verminderen van 
risicovol gedrag, het verbetert de kwaliteit van leven, vermin-
dert complicaties en morbiditeit. [21,26] Goede voorlichting 
is dus essentieel voor een goede gezondheidszorg!

finAncieel voordeel vAn pAtiëntenvoorlich-
ting

Er is niet veel bekend over de financiële effecten van goede 
patiëntenvoorlichting. Een inschatting kan men hier wel van 
maken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat verpleegkundi-
gen 12,5-23,7% van hun tijd (gedurende een dienst) besteden 
aan patiëntenvoorlichting. Medisch specialisten besteden tot 
wel 34,2% van hun tijd aan dergelijke activiteiten, wat resul-

kwAliteit vAn de gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg is voor ‘de Nederlander’ een van de 
belangrijkste onderwerpen op de politieke en persoonlijke 
agenda. [4,5] Tegenwoordig wordt van patiënten verwacht dat 
zij zich gedragen als consumenten. [6] De overheid, zorgver-
zekeraar en patiëntenorganisaties verwachten dat patiënten 
zich verdiepen in de vraag welke behandelingen mogelijk 
zijn. [5] Goede voorlichting is hier een essentieel aspect van. 
[5,8] Uit eigen onderzoek blijkt dat de arts tot op heden de 
behoefte aan voorlichting vaak onderschat. [8] Goede voor-
lichting maakt de zorg inzichtelijk en begrijpbaar. Het ver-
beteren van de patiëntenvoorlichting kan in belangrijke mate 
invloed hebben op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het 
is daarom belangrijk om te kijken naar innovatieve manieren 
van patiëntenvoorlichting zoals interactieve voorlichtingsme-
thoden met behulp van onlinecomputerprogramma’s.
Patiëntenvoorlichting is essentieel voor een goede arts-
patiënt communicatie. Een beter voorgelichte patiënt stelt 
zich actiever op in deze communicatie. [8] Hierdoor is de 
patiënt meer betrokken bij de eigen behandeling, waardoor 
inzicht en therapietrouw zullen toenemen. [10,11] Dit resul-

In de huidige tijd staan kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de 
gezondheidszorg hoog op de politieke agenda. Het lijken twee eisen die 
elkaar tegenspreken. In dit artikel wordt beargumenteerd op basis van be-
kende onderzoeksresultaten waarom computergestuurde patiëntenvoor-
lichting aan beide eisen kan voldoen.
Waarom lichten artsen patiënten voor? Patiënten en het gezondheids-
zorgsysteem hebben duidelijk voordeel van goede patiëntenvoorlichting. 
[1] Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat goede patiënten-
voorlichting zorgt voor een hogere patiënttevredenheid, betere gezond-
heidsuitkomsten, betere therapietrouw, meer betrokkenheid bij beslissin-
gen en een betere behandeling. [2,3] Voordelen die vaak over het hoofd 
gezien worden zijn kosten- en tijdsbesparing. Dit zijn twee belangrijke 
elementen in een zorg die steeds meer onder druk komt te staan door 
geld- en personeelstekorten. In dit artikel worden de voordelen van inter-
actieve computergestuurde patiëntenvoorlichting besproken vanuit kwa-
liteitsoogmerk en financieel perspectief.
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rika besparen meer dan 1 miljoen dollar door het gebruik 
van hun astma-educatieprogramma in de zorg aan moeilijk 
instelbare astmapatiënten. [42]
Goede voorlichting reduceert het aantal onnodige en ge-
miste artsbezoeken, waardoor de zorg efficiënter verloopt. 
Een voor patiënten aantrekkelijke manier van voorlichting 
kan een reden zijn om te kiezen voor een bepaalde arts of 
kliniek. Indien de voorlichting op een hoger niveau is dan 
concurrerende klinieken, kan dit cliënten opleveren. Tevens 
heeft men aangetoond dat goede voorlichting zorgt voor een 
vermindering van het aantal klachten, tuchtzaken en claims. 
[25,43,44] Dit is een niet te onderschatten molensteen bin-
nen de huidige en toekomstige gezondheidszorg.

Het huidige onderzoek naar kostenbesparingen in de zorg 
door interactieve patiëntenvoorlichting is te beperkt om har-
de uitspraken te doen. Wel wijzen de huidige resultaten naar 
een te verwachten positief effect. In tabel 1 staan de belang-
rijkste kostenbesparingen die te realiseren zijn.

conclusie

Terwijl uitgebreid is aangetoond dat goede voorlichting de 
zorg aan patiënten aanzienlijk kan verbeteren, is er nog wei-
nig onderzoek gedaan naar de financiële voordelen (tabel 1). 
De tijdsbesparing die computergestuurde patiëntenvoorlich-
ting kan opleveren, lijkt aanzienlijk. Deze besparing kan re-
sulteren in een kostenbesparing doordat medisch personeel 
anders ingezet kan worden. Met deze besparing wordt tevens 
gerealiseerd dat de voorlichting aan patiënten beter en meer 
uniform wordt, inclusief alle eerder genoemde positieve ef-
fecten van betere patiëntenvoorlichting. Computergestuurde 
patiëntenvoorlichting lijkt een van de meest veelbelovende 
innovaties in de huidige gezondheidszorg. Door de kwali-
teitsslag en kostenbesparing die interactieve patiëntenvoor-
lichting levert, zal het binnen een aantal jaren gemeengoed 
zijn.

nvpc
De NVPC heeft van het SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten) een subsidiebedrag gekregen om sa-
men met dr. Bram Keulers en het bedrijf Happy Patient B.V. 
een start te maken om dergelijke voorlichting te integreren 
in de dagelijkse medische (plastisch chirurgische) praktijk. 
Tevens lopen er andere subsidieaanvragen om dit concept 
landelijk uit te breiden en verder te onderzoeken. De leden 
van de NVPC zullen op de hoogte gehouden worden van 
de vorderingen. Voor vragen kunt u zich wenden tot Hay  
Winters of Bram Keulers.
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teert in een behoorlijke kostenpost. [27,28] Als voorbeeld is 
onderzocht hoeveel tijd van zijn consult de chirurg besteedt 
aan voorlichting; dit is 5,5 minuten van het gehele gemid-
deld 13 minuten durende consult. [29] Een belangrijke kant-
tekening bij deze 5,5 minuut is dat er aanwijzingen zijn dat 
de gegeven voorlichting niet voldoet aan de wettelijke eisen 
met betrekking tot de uitgebreidheid van de voorlichting. 
[30] Er is wat betreft voorlichting dus voldoende ruimte voor 
tijdswinst. De computer is dan een goede aanvullende mo-
gelijkheid om een deel van de anamnese af te nemen; denk 
hierbij aan de voorgeschiedenis en medicatie. Dat resulteert 
in een extra tijdswinst. Ook kunnen computerprogramma’s 
een deel van de informed-consentprocedure overnemen. Het 
consult kan hierdoor korter worden of men kan de gewon-
nen tijd besteden aan het verbeteren van de arts-patiënt relatie 
door patiëntspecifieke problemen, angsten of verwachtingen 
te bespreken. [25] Veel van deze voorlichting bestaat uit een 
herhaling van dezelfde informatie aan verschillende patiën-
ten. De computergestuurde voorlichting kan hier een belang-
rijke taak verrichten. Door de voorlichting te structureren 
zou veel tijd bespaard kunnen worden. Dit concept begint 
zich langzaam te ontwikkelen binnen de medische sector, 
ondersteund door studies die de voordelen van computerge-
stuurde voorlichting lijken te bevestigen. [31,35]
De ervaringen met de toepassing van computergestuurde 
voorlichting zijn positief. De standaardinformatie wordt ge-
structureerd overgebracht waardoor er meer tijd is voor an-
dere belangrijke zaken als persoonlijke aandacht of aandacht 
voor patiëntspecifieke problemen. Onder andere uit eigen 
onderzoek blijkt dat de voorlichting door een computerge-
stuurd voorlichtingsprogramma zorgt voor betere kennis-
overdracht dan bij de voorlichting door een arts. [36,39] Door 
onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van George-
town is geanalyseerd wat het financiële voordeel van goede 
patiëntenvoorlichting is. Zij concluderen dat voor elke dollar 
die werd geïnvesteerd, er 3-4 dollar werd bespaard. [40] Een 
studie onder longpatiënten in een Deens ziekenhuis laat een 
kostenbesparing zien van 2500 dollar per patiënt als resul-
taat van adequate voorlichting. [41] De astmacentra in Ame-

Tabel 1. Aspecten kostenbesparing door computergestuurde patiëntenvoor-
lichting.

kostenbespAring:
• Tijdsbesparing in de voorlichting aan patiënten (consulttijd tot 

30%), de anamnese en het informed consent.
• Vermindering van complicaties: minder postoperatieve telefoon-

tjes, minder artsbezoeken, minder heropnames, minder medica-
tie en minder reoperaties.

• Afname van patiënten die niet komen opdagen op afspraken.
• Betere therapietrouw.
• Minder patiënten die andere arts/ziekenhuis zoeken (verlies cliën-

ten).
• Verhogen productie door enerzijds het aantrekken van nieuwe 

cliënten dankzij aantrekkelijke voorlichting en anderzijds door 
kortere wachttijden dankzij snellere service en meer plaatsen op 
de poli.

• Afname van het aantal klachten, tuchtzaken en claims.
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