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allemansvriend
In het Hoornse Westfriesgasthuis zijn ze heel blij met
hun digitale buddy PIECA. Hij neemt mensen werk uit
handen en zorgt voor betrokkenheid en plezier. En hij
is heel erg lean.
Tekst Mariët Ebbinge

N

iemand gaat graag naar het
ziekenhuis. Maar als het dan moet,
is het fijn dat je begeleid wordt. Dat
je goede informatie over je ziekte krijgt op het
moment dat je dat nodig hebt. En dat je op de
hoogte bent van de stappen in je behandeling.
Een aantal ziekenhuizen geeft deze begeleiding al. Niet door een persoon, maar door de
PIECA-app.
Dan kan het in theorie zo gaan. Voordat je een
afspraak maakt met een specialist, download je
de PIECA-app van het ziekenhuis. Via die app
kun je een afspraak maken en alvast een anamnese invullen. En je kunt lezen wat de mogelijke oorzaak is van je klachten en wat eraan
gedaan kan worden. Als je op de dag van je afspraak het ziekenhuis binnenkomt, word je via
de app welkom geheten. Ook krijg je een melding als het spreekuur uitloopt en krijg je – ter
compensatie - gratis koffie aangeboden. Uiteraard is ook de route zichtbaar naar de afdeling
waar je moet zijn. En misschien is er zelfs een
alternatieve kunstroute voorhanden die de
nodige afleiding biedt.
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Tijdens het eerste gesprek met de specialist
ben je dan al min of meer voorbereid op wat
gaat komen. En ook je partner is op de hoogte,
want die heeft ook de app gedownload. Je kunt
sneller met de specialist de diepte in en praten
over een eventuele behandeling. Moet je voor
een operatie naar het ziekenhuis? Dan kun je
natuurlijk ook via de app bekijken hoe je je
moet voorbereiden. En je familie kan via de
app de operatie volgen. Is de operatie afgelopen? Lig je op de recovery? Of ga je net naar de
verpleegafdeling?
Als je eenmaal een beetje hersteld bent, krijg
je trek. Je kunt via de app een maaltijd bestellen. En voor je bezoek kun je koffie met appeltaart bestellen. Het wordt bezorgd aan je bed.
Het voelt een beetje alsof je thuis bent. En als
dan het wachten begint totdat je naar huis
mag, is er ook de nodige afleiding te vinden op
de app: een boek, een televisieprogramma,

'voor je bezoek kun
je koffie met
appeltaart bestellen
via de app'
maar ook de landelijke of regionale krant. En
natuurlijk kun je, wanneer je dat wilt, bellen
via Skype met je familie thuis.
De PIECA-app van het jonge bedrijf BeagleBoxx kan begeleiding bieden bij de gehele
zorgreis die een patiënt doorloopt: van het
eerste bezoek aan de huisarts tot de nazorg
thuis. Daarnaast kun je via de app, ondersteund door een betalingssysteem, maaltijden
en andere versnaperingen bestellen en is er afleiding te vinden in de vorm van boeken, tijdschriften, kranten, films en tv-programma’s.

Entertainment
Het Westfriesgasthuis startte in 2012 met iPads
waarop de applicatie PIECA staat. “Wij wilden
naar een nieuw televisiesysteem toe en
dachten aan een bedside terminal”, zegt Nils
van Mourik, manager facilitair bedrijf en vastgoed van het Westfriesgasthuis. “Toevallig
kwam PIECA van BeagleBoxx op ons pad. Dit
was niet alleen goedkoper dan een gemiddelde
bedside terminal, maar had ook veel meer te
bieden op het gebied van entertainment, services en zorginhoudelijke informatie.”

+++

beagleboxx

Het bedrijf BeagleBoxx werkt met verschillende ziekenhuizen samen
aan de ontwikkeling van een eigen versie van de PIECA-app. Dat zijn
naast het Westfriesgasthuis het Groene Hart Ziekenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis (onder andere Hematologie en Neurologie), het Isala
(Cardiologie), het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ICE), het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Orthopedie) en het Luxemburgse Kirschberg
Ziekenhuis. Met PIECA wil BeagleBoxx drie dingen bereiken: het welzijn
van de patiënt verhogen, de efficiency van de zorg verbeteren en de
zorgkosten omlaag brengen.
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Het Hoornse ziekenhuis deed eerst een pilot op
de afdeling oncologie. “De aandacht was toen
vooral gericht op het tegengaan van verveling
van onze oncologiepatiënten die vaak lange
tijd bij ons in het ziekenhuis lagen. Entertainment van de patiënt via de iPad kreeg de nadruk.”
Het concept slaagde nog net niet cum laude.
“Patiënten waren heel positief: dit iPad serviceconcept kreeg via het op de iPad verwerkte enquêteformulier een waardering van 8,3.”
Er zijn nu ongeveer 430 iPads met entertainment en PIECA erop die door patiënten in het
Westfriesgasthuis gebruikt kunnen worden.
Voor het ziekenhuis kan een volgende stap zijn
dat mensen nu ook de app kunnen downloaden
op hun eigen smartphone of tablet. Dat kan via
de Apple App Store (Apple) en Google Play
store (Android).
Voor Peter Sommer, oprichter van het bedrijf
BeagleBoxx en bedenker van de PIECA-app,
was behoefte aan informatie en verveling de
belangrijkste aanleiding voor het ontwikkelen
van de PIECA-app. “In 2010 lag zowel mijn vader als jongste zoon in het ziekenhuis. Beiden
verveelden zich. In datzelfde jaar bracht Apple
de iPad op de markt. Voor mij was het een
kwestie van beide gegevens bij elkaar op tellen.
Het moest toch mogelijk zijn om een iPad te
ontwikkelen met daarop een app met entertainment in de vorm van televisiekanalen, boeken,
tijdschriften en films. Mijn vader had bovendien

ook behoefte aan zorginhoudelijke informatie.
Ook daar moest de app in voorzien.”

Zorginhoudelijk
Het Westfriesgasthuis heeft op hun iPads entertainment en PIECA opgenomen. Binnen
PIECA heeft het Westfriesgasthuis ook servicemodaliteiten opgenomen, naast ook inhoudelijke informatie over ziektes, behandelingen en
behandelpaden. Van Mourik: “Patiënten kunnen bijvoorbeeld op de app brochures over hun
ziekte en de behandeling daarvan lezen. Het
digitaliseren van informatie heeft als bijkomend voordeel dat een ziekenhuis minder
drukkosten heeft.”
Sommer noemt nog een ander voordeel. “Met
de app kan de patiënt informatie krijgen op het
moment dat het hem past. Dat helpt bij het in
eigen hand houden van het zorgproces.” Van
Mourik vult aan: “Wij werken hier vanuit de
Lean-gedachte. We doen alleen iets als het
waarde toevoegt. Via enquêteformulieren die
zijn verbonden aan de app krijgen we van
patiënten terug dat ze de zorginhoudelijke informatie op de app waarderen. Het vergroot
hun zelfredzaamheid.”
Heel belangrijk is ook dat patiënten informatie
kunnen delen met hun partners. Sommer:
“Vaak komt iemand na het bezoek aan de specialist thuis met een hoofd vol informatie. Maar
net op die ene vraag van zijn partner heeft hij
geen antwoord. Dan is de informatie op de app
heel handig.”

Service
Volgens Sommer is de PIECA-app van duidelijke meerwaarde voor de dienstverlening aan
de patiënt. “Het opent een wereld. Patiënten
kunnen nu gericht worden bediend gedurende
de gehele patiëntenreis en dus ook aan hun
bed. Ze kunnen eten en drinken bestellen, hun
favoriete tijdschrijft of een boek lezen, enzovoorts. Bovendien zorgt het voor afleiding,
waardoor patiënten minder een beroep doen op
de verpleging.”
Het Westfriesgasthuis gebruikt de app ook om
de schoonmaak in het ziekenhuis te verbeteren.
“We werken samen met het schoonmaakbedrijf
Gom Zorgsupport. Patiënten kunnen het via de
app doorgeven als ze iets niet schoon vinden. Er
gaat dan een berichtje naar Gom Zorgsupport.
Schoonmakers van Gom komen dan schoonmaken. Als de patiënt er niet is, leggen ze een
kaartje neer dat ze zijn geweest.” Voor deze innovatieve manier van schoonmaken was het
Westfriesgasthuis genomineerd voor de Golden
Service Award 2015.
Sommer ziet voor de toekomst nog meer toe-
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passingen. “Je kunt ook boeken beschikbaar
stellen van lotgenoten. Of je kunt mensen die
alleen zijn de mogelijkheid bieden om, als ze
naar huis gaan, voor thuis een maaltijd te bestellen. Of je kunt een module in de app opnemen waardoor patiënten hun kleren kunnen
laten wassen en strijken. Nemen ze schone
kleren mee naar huis.”
De mogelijkheden zijn oneindig. Van Mourik:
“Het gevaar bestaat dat je steeds meer wilt en
slagkracht verliest. Door de enquêteformulieren
krijgen we feedback op onze services, de entertainmentmogelijkheden en de zorginhoudelijke
informatie. We kunnen daardoor ons beperken
en focussen op wat de patiënt echt wil.”

Zorgstandaard
Van Mourik ziet vooral de meerwaarde van het
aansluiten van specialisten. “Door specialisten
erbij te betrekken ontstaan er ook vanuit die
kant interessante toevoegingen. Zij zien kansen, bijvoorbeeld op het gebied van informatieverstrekking in de vorm van filmpjes. Informatie gegeven via filmpjes komt vaak beter
aan dan informatie op schrift. Het neemt bovendien specialisten werk uit handen, en zorgt
ervoor dat zij sneller in een persoonlijk gesprek
met de patiënt tot de kern kunnen komen.”

'Patiënten kunnen het
via de app doorgeven
als ze iets niet
schoon vinden'
Van Mourik denkt nog verder door. Het zal
hem niet verbazen als de PIECA-app uitgroeit
tot een ehealth-platform waarin relevante kennis wordt gedeeld. “In de toekomst zullen
steeds meer ziekenhuizen gaan werken met
PIECA. Voor belangenorganisaties als de Nederlandse Hartstichting, de Longstichting of de
Nierstichting en voor patiëntenverenigingen
wordt het dan ook interessant om mee te doen
en hun kennis toe te voegen. En als we vervolgens het EPD kunnen aanhaken ontstaat er
misschien wel een nieuwe zorgstandaard!”
Vooralsnog vindt Sommer vooral de begeleidingsfunctie van de app belangrijk. “De app
moet als een goede vriend voor de patiënt
zijn.”
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