
Lucien Engelen is 
directeur en oprichter 
van het REshape & 
Innovation Center van 
UMC St Radboud waar 
zorginnovaties worden 
bedacht die de-patiënt-
als-partner helpen de 
regie te voeren over 
zijn ziekteproces. 
Daarbij wordt sterk 
ingezet op social media 
en onlinemogelijk-
heden waarmee de 
patiënt zichzelf kan 
monitoren en samen 
met zijn behandelaar(s) 
een medisch dossier 
kan bijhouden.
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‘Skypen met  
de dokter’
Lucien engeLen promoot contact met patiënten via twitter, Facebook en 
videoconsuLten. de dokter op aFstand is goedkoper, beter bereikbaar én 
kan de patiënt betere zorg Leveren.

tekst: harry van dooren

Waarom zouden patiënt en arts 
meer gebruik moeten maken van internet 
en social media?
‘De vraag naar zorg en de daarmee gepaard gaan-
de kosten nemen toe, terwijl de budgetten kleiner 
worden en er steeds minder gekwalificeerd perso-
neel is. Maar dat zijn negatieve argumenten, ik 
denk dat we met het inzetten van internet en 
social media de zorg ook echt kunnen verbeteren.’

U heeft bij het Nijmeegse UMC St Radboud het 
‘REshape & Innovation Center’ opgericht en u 
doet aan ‘participatory healthcare’. Wat is er 
mis met Nederlandse termen?
‘Laten we vooral internationaal durven denken, 
daar worden we met zijn allen beter van. Met 
 participatory healthcare bedoel ik dat de patiënt en 
arts partners zijn. De patiënt is immers specialist 
van zijn eigen ziekte en zal als hij de juiste infor-
matie krijgt, betere beslissingen nemen over zijn 
eigen behandeling dan in de traditionele rolverde-
ling waarin de arts vertelt wat goed voor hem is.’

Dat klinkt een beetje als ‘de patiënt centraal’; 
is dat niet achterhaald?
‘Dat credo heeft inderdaad geleid tot een mentali-
teit van “wij zorgen wel voor u”. En tot de mis-
plaatste gedachte dat de patiënt gebaat is bij zo 
veel mogelijk gedetailleerde informatie en hoog-
technologische behandelingen. Maar mensen 
 willen juist afgepaste informatie die inspeelt op 
de fase van hun ziekte. De patiënt moet dus niet 
centraal staan, maar lid zijn van zijn eigen behan-
delteam. Dan kan hij ook de regie nemen in zijn 
eigen ziekteproces en weloverwogen keuzen 
maken voor zijn behandeling.’

REshape zet in op het gebruik van internet en 
social media voor efficiëntere en meer op maat 

gesneden zorg. Maar is Dokter Google niet juist 
het begin van steeds veeleisender en angstiger 
zorgconsumenten?
‘84% van de mensen kijkt eerst op Google voordat 
ze naar de dokter gaan. De meesten verdwalen 
dan in een woud van quasimedische sites en zelf-
dokterende fora. Het is de taak van ons als zorg-
verleners om betrouwbare en kwalitatief  goede 
informatie aan te bieden die goed wordt gevonden 
door de zoekmachines én om aanwezig te zijn op 
de juiste fora. Juist door zelf  adequate informatie 
op het net te zetten, vinden mensen die betrouw-
bare informatie makkelijker.’

U bent met ruim 46.000 tweets en meer dan 
10.000 volgers de Twitterkoning van de 
Nederlandse zorg. Wat heeft u de patiënt te  
bieden?
‘Twitter is een laagdrempelige manier om in con-
tact te komen – en te blijven – met patiënten, zorg-
vernieuwers en andere belangstellenden. En het 
is een manier om communities te vormen. Ik twit-
terde een tijdlang elke morgen mijn gewicht en 
als dat een beetje verhoogd was, kreeg ik onmid-
dellijk het advies een lichte lunch te gebruiken. 
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‘PATIËNT IS LID VAN 
ZIJN EIGEN 

BEHANDELTEAM’

Dergelijke groepsdruk kan heel goed werken bij 
obesitas en bij mensen die willen stoppen met 
roken. Uiteraard moeten dat besloten groepen 
zijn. Je moet je wel veilig kunnen voelen.’

Zijn veiligheid en privacy niet juist dé drempels 
voor onlinetoepassingen?
‘Ik denk dat privacy wordt overschat. Zeker door 
mijn generatie en die van mijn ouders. Jongeren 
kijken daar anders tegenaan. Los daarvan moet 
je natuurlijk alle systemen zo veilig maken als 
mogelijk en moet er 
wetgeving zijn die 
misbruik voorkomt 
of  straft. Ik maak me 
echter geen illusie: 
alle systemen zijn te 
kraken. Maar dat 
risico weegt niet op 
tegen de enorme 
 kansen en winst die er met onlinetechnieken te 
behalen zijn.’

Welke kansen en winst?
‘Bijvoorbeeld een videoconsult met de behande-
lend arts: skypen met de dokter via FaceTalk.nl. 
Dat is vanuit je eigen huis te doen, zodat je niet 
meer naar het ziekenhuis hoeft en dus niet in een 
wachtkamer hoeft te zitten. Dat scheelt dus geld 
en ongemak. En de zorginstellingen kunnen met 
minder wacht- en parkeerruimte toe. 

We hebben ook apparaten die in combinatie 
met een app op de smartphone bloeddruk, 
gewicht of  hartslag kunnen monitoren voor de 
patiënt. Die gegevens worden via de app direct 
gerapporteerd in zijn eigen digitale dossier. Als er 
verontrustende uitschieters zijn, krijgt de behan-
delend arts automatisch een waarschuwings-

bericht, zodat hij weer actie kan ondernemen 
naar de patiënt.’

Wat doet u met al die data die op die manier 
binnenkomen?
‘Dat hangt onder meer van de patiënt af. Als hij 
zijn meetwaarden wil afstaan voor onderzoek, 
neem ik als onderzoeker bijvoorbeeld “een abonne-
ment” op zijn gewicht. We zitten eigenlijk op een 
goudmijn van data waarmee we de zorg kunnen 
verbeteren. Als we dat op een goede manier weten 

te stroomlijnen, profi -
teren we er met zijn 
allen van.’

U staat ook te boek 
als voorstander van 
door patiënten 
gegenereerd onder-
zoek. Wat is dat? 

‘Dan worden kennis en ervaring van patiënten 
gebruikt om nieuwe onderzoeksthema’s vorm te 
geven. Bij onze crowdsourcing-aanpak komen 
patiëntencommunities met concrete onderzoeks-
voorstellen. Zo’n gemeenschap stemt vervolgens 
zelf  op de kansrijkste ideeën. Wij werven voor 
deze ideeën fondsen volgens het Kickstarter idee 
(een internetforum waar individuen creatieve 
ideeën kunnen sponsoren, red.). 

De formule is simpel: we rekenen uit hoeveel 
geld nodig is voor het gewenste onderzoek en vei-
len dat idee op onze site www.medcrowdfund.org. 
Daar kunnen sympathisanten een zelfbepaalde 
fi nanciële bijdrage geven.’

Wat voor onderzoek zou ik kunnen sponsoren? 
‘We hebben het vermoeden dat bepaalde vormen 
van beweging parkinsonpatiënten helpt, maar 
welke vormen dat zijn en hoe het precies werkt, is 
nooit goed onderzocht. Nu proberen we genoeg 
geld bij elkaar te krijgen voor een project waarbij 
danslessen voor parkinsonpatiënten worden 
onderzocht op hun heilzame effecten.’

Waar kan de patiënt die nog niet klaar is voor 
zorg 2.0 terecht?
‘Voor iedereen die niet wil, blijft de traditionele 
zorg beschikbaar. Voor wie wel wil, maar niet 
kan, proberen we middelen te ontwikkelen waar-
mee hij toegang krijgt tot de mogelijkheden. 
Het is niet het een óf  het ander, maar het een én 
het ander.’ 
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Meer informatie
•  Zorg 2.0: 

bit.ly/10cNWd2
•  www.radboud

reshapecenter.com
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