
E-health

Datzelfde Wow-gevoel had ik toen ik voor het eerst een iPod had. 
Hier is iemand aan het werk geweest die precies snapt wat ik als 
muziekminnaar wil, was mijn gedachte. Dat bewonderende gevoel 
dat iemand iets maakt dat precíes doet wat jij wil, die iets heel 
complex laat aanvoelen alsof het heel natuurlijk is, dat noemde ik 
‘de esthetiek van techniek’. Ik heb daar wel iets mee.

Boerenkar
Wakker worden, Timmers. Want wat is de dagelijkse realiteit? De 
techniek waar ik morgen als huisarts weer mee ga werken, voelt 
alsof iemand een platte boerenkar voorzien heeft van een motor, 
een versnellingsbak en een paar koplampen. En later heeft bedacht 
dat daar ook nog knipperlichten, een remlicht, ABS en zo nog wat 
andere zaken bij moeten. Ieder jaar weer iets meer. En ja, het rijdt 
nog steeds. Je komt er mee van A naar B. Maar de  esthetiek is ver 
te zoeken. En daarmee de wil om het te gebruiken ook. En dat 
gaat verder dan alleen maar ‘het ziet er niet uit’.

Verandering
Techniek is namelijk niet alleen maar een essentieel onderdeel 
van onze dagelijks zorg geworden, maar het is ook bezig de zorg 
zélf te veranderen. Het gaat al lang veel en veel verder dan alleen 
maar elektronisch je patiëntenkaart bijhouden (en om in de vorige 
 vergelijking te blijven: die patiëntkaart is nog steeds de boerenkar 
waar van alles aan en om gebouwd is).  Communicatie  bijvoorbeeld, 
is wezenlijk veranderd of gáát veranderen, zoals we elders in dit 
nummer kunnen lezen (zie pagina 13-15, 20-21 en 30-31). En dan 
bedoel ik zowel communicatie tussen zorgverleners onderling als 
communicatie tussen  patiënten en zorg verleners. Het verandert 
allemaal snel. 

2020
In 2020 gaan we gebruikmaken van de PGO en in essentie zie ik 
daar wel het begin van een revolutie in. Met als ultieme droom: de 
omkering van de huidige situatie. De Persoonlijke Gezondheids-
Omgeving die straks de ruggengraat vormt van een uitgebreid 
medisch netwerk waar zorgverleners op aansluiten. In plaats van 
al die rammelende gemotoriseerde boerenkarren op modderige 
zandpaadjes waar we het nu mee moeten doen.

En als ik me nou echt op die esthetiek van techniek mag verlaten, 
dan zie ik straks een mooi stelsel van een heel nieuw ontwor-
pen PGO met net zulke nieuw ontworpen zorgverlener-modules 
eromheen. Iets dat werkt, dat aansluit bij de huidige realiteit en 
dat robuust meekan voor de komende tien jaar (want verder durf 
ik nog niet te kijken). Iets dat intuïtief te gebruiken is, dat er mooi 
uitziet, dat gladjes werkt, dat gemakkelijk uit te breiden is met 
nieuwe functionaliteiten.

En dán, dán hebben we het weer over de esthetiek van techniek. 
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Wow!

Ik beken: in de begintijd van routeplanners in de auto heb ik lang nagedacht over een smoes 
om óók zo’n ding nodig te hebben. Want eerlijk gezegd redde ik het tot die tijd ook prima 
met kaarten en de eerste primitieve online routeplanners. Maar het genoegen van het werken 
met iets waarvan je telkens het gevoel krijgt: ‘Wow! Dat dit kan!’, dat was me wel wat waard. 
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