
Good Practice:  
 

 
 

Prof. Marjolein Drent, MD 

Innovatie met 

compassie en oog                  

voor de patiënt 



Management patiënten 
 

 

 

 

    

Patiënt 

Huisarts 

Medisch specialist 

Expert panel 



‘Pluis’ of ‘niet pluis’ 



Innovation organization  

• multidisciplinary approach 

• tele consultancy 

• e-mail consultancy  

• consultation at location 

 

Improvement treatment 

• participate in new developments 

 

Cooperation 

• insurance companies 

• companies/industry 

• patient societies 

 
 

 Patient management anno 2012  

Personalized Medicine 





Samenwerking 

• huisartsen 

• clinici, paramedici 

• basis wetenschappers 

• patiënten verenigingen 

• zorgverzekeraars 

• industrie 

• werkgevers 

Translational medicine 



Which 

organ has 

the largest 

surface 

area of the 

body? 

 

  

 

Welk orgaan heeft het 

grootste oppervlak van het 

lichaam? 





Longkruid 

Pulmonaria officialis L. 

 

Longblaasjes 

Alveoli 

O2 + O2 - 



 

Inhalatietrauma’s en (bio)terrorisme 

Natural Manufactured 



 
‘Adembenemende contacten...’ 





Verwijzing naar  

center of excellence 
 

 

 

 

    



 
SHERLOCK 

HOLMES 

  Mystery of the gecko 

Sir Arthur Conan Doyle  

Sarcoidosis in a gecko. Lancet 2005 

 
SHERLOCK 

HOLMES 

Sir Arthur Conan Doyle  

Mystery of the chameleon-like 
presentation of sarcoidosis 



     Klachten: 
• moeheid  

• Inspanning 

 

 

• kortademig 

• pijn 

 

 

      Beroep:  

         onderwijzer 

• krijt 

• lijm 

 

Sarcoïdosepatiënt: geboren 1952 



Rol centrum of excellence 

• meest optimale medicatie 

 

• ‘toxic responders’ herkennen 

 

• geneesmiddelen op maat 

 

• personalized medicine 

 

• kosten besparend 



 

 

Bij het berekenen van de kosten 

therapie zou men meer rekening 

moeten houden met de kosten van 

arbeidsverzuim en de afname van 

medische consumptie dan valt het 

saldo meestal ruim positief uit! 

 

 

Samenwerking instanties 

essentieel 



Patient ‘in the lead?’ 

Hulpvraag 

 

• arts 

 

• patiënt 

 



 

’I already diagnosed myself on Internet.  

I’m only here for a second opinion.’ 

                                                                             Glasbergen   

 



Oog voor de patiënt 

• goed geïnformeerd 

zijn is essentieel in 

de zorg! 

 

• voorkomt onnodige 

diagnostiek en 

kosten! 





‘I was angry and upset; it took over 

2 years to get a diagnosis and I felt 

none of the doctors cared.’  
(Patient, Italy) 

 

‘The pulmonologist told me I wouldn’t 

understand anything if he explained 

what fibrosis is.  

Schoenheit G, et al.  

Living with IPF: an in-depth qualitative survey of European patients.  

Chron Repir Dis 2011; 8: 225-31. 

Responses from patients who experienced a  

protracted route to the diagnosis 

 



• respect en serieus nemen 

• reductie klachten  

• reductie angst   

• kwaliteit van leven 

 

• communicatie 

• bereikbaarheid 

• kosten effectiviteit 

Behandeling gericht op: 

 

 



Oog voor de patiënt 
 

 

 

 ziel en passie 

zakelijkheid 





 


