
 
De Oefendokter: Ouderen beter voorbereid naar de arts 

Met het project ‘De Oefendokter’ beogen Universiteit Utrecht, DialogueTrainer en Vilans,           
ouderen te helpen bij een goede voorbereiding op gesprekken met zorgprofessionals. Om zo de              
zorg voor ouderen nog verder te verbeteren. 
 
Je bent al wat ouder, hebt last van je heup en kan daardoor je hobby wandelen nog maar                  
moeilijk uitoefenen. Tot overmaat van ramp organiseert je wandelclub binnenkort een           
wandelweek in Duitsland, waar je toch wel graag heen wilt. Maar hoe moet dat nu met die                 
heup? 
 
In het project De Oefendokter gaan ouderen met dit soort          
scenario’s aan de slag. Want wat is in deze situatie een           
goede oplossing? En: hoe kun je die beslissing samen met          
de arts maken? Door het spelen van scenario’s leren         
ouderen door te vragen, en hun persoonlijke wensen,        
situatie en doelen goed duidelijk te maken, om uiteindelijk         
goed geïnformeerd én met een passende oplossing de        
huisartsenpraktijk te verlaten. 
 
Vragen en antwoorden over De Oefendokter 
 
Een digitale tool om ouderen voor te bereiden op zorggerelateerde gesprekken; dat roept nogal              
wat vragen op. Vanuit DialogueTrainer is Henk van Zeijts nauw betrokken bij De Oefendokter.              
Hij beantwoordt 10 veelgestelde vragen over dit project hieronder. 
 

1. Waarom is het belangrijk om patiënten te helpen met het voorbereiden van             
zorg-gerelateerde gesprekken?  
 
“Tijdens gesprekken met zorgprofessionals moeten vaak keuzes gemaakt worden. Wordt het           
fysiotherapie of een operatie? Welke operatie dan? En moeten we eigenlijk wel direct             
behandelen? Dit soort keuzes brengen uiteraard gevolgen met zich mee. 
 
Om optimale zorg te leveren, is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten sámen keuzes              
maken. Dat noemen we ook wel shared decision making. Om samen een beslissing te kunnen               
nemen, is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten elkaar goed begrijpen én dat             
patiënten hun persoonlijke situatie en wensen duidelijk maken. 
 
Omdat samen beslissen van groot belang is, richten we ons met De Oefendokter op het               
ondersteunen van de patiënt daarin.” 
  
 



 
2. Waarom richten jullie je specifiek op ouderen in dit project? 
 
“Samen beslissingen maken is voor alle patiënten belangrijk. Maar voor oudere patiënten is dit              
helemaal van belang. Vooral bij hen betekent een behandeling namelijk niet per se een              
verbetering van de kwaliteit van leven. Daarom is het voor zorgprofessionals belangrijk om bij              
oudere patiënten verschillende behandelopties te bespreken én is het voor ouderen belangrijk            
om goed door te vragen, en duidelijk te zijn wat betreft hun wensen en persoonlijke situatie. En                 
daar helpen we ouderen mee in dit project.”  
 
3. Hoe zijn jullie erachter gekomen wat ouderen lastig vinden in dit soort gesprekken?  
 
“Door het hen zélf te vragen. We ontwikkelen De Oefendokter          
samen met ouderen (co-creatie). Daardoor kunnen we goed        
aansluiten bij wat ouderen ervaren. Daarnaast betrekken we        
uiteraard zorgprofessionals bij dit proces. Zij geven inzicht in         
de problemen die professionals ervaren, én hoe deze op een          
effectieve manier opgelost kunnen worden.” 
 
4. Hoe is het project precies ontstaan?  
 
“Uit onderzoek blijkt dat samen beslissen, of ‘shared decision making’, leidt tot betere en              
efficiëntere zorg. Dus meer patiënttevredenheid én kostenreductie doordat onder- of          
overbehandeling voorkomen wordt. 
 
Ons Communicate platform zetten we al in voor het trainen van professionals. Maar het heet               
natuurlijk niet voor niets shared decision making. Daarom leek het ons voordehandliggend om             
ook de patiënt hierin mee te nemen. Hoewel er al verschillende tools bestaan, zoals ‘3 goede                
vragen’, die een patiënt helpen bij de voorbereiding op een gesprek met een arts, is het                
daadwerkelijk voeren van een gesprek echt een ander verhaal. En precies daar hebben wij wat               
te bieden. 
 
Samen met de Universiteit Utrecht (UU) hebben we dan ook een Europese aanvraag gedaan bij               
EIT Digital Wellbeing. Het belang van het versterken van shared decision making werd daar ook               
onderkend en het project, Prepdoc, werd gehonoreerd. Het product dat we – zowel in het               
Nederlands als in het Engels – opleveren is De Oefendokter. En daarmee bieden we dus de                
nog ontbrekende tool die een gesprekservaring biedt. Om zo beter voorbereid een gesprek in te               
gaan.” 
 
5. Wie zijn er nog meer bij het project betrokken? 
 
“Naast de UU, is Vilans een belangrijke partner. Vilans is het landelijke kenniscentrum dat zich               
richt op het verbeteren van langdurige zorg. Ouderenzorg is daarbij een belangrijk thema.             
Vilans heeft veel kennis van de doelgroep en weet veel over het zorgveld. 

https://health.ebsco.com/blog/article/mastering-shared-decision-making-the-when-why-and-how
http://3goedevragen.nl/
http://3goedevragen.nl/
https://www.eitdigital.eu/innovation-entrepreneurship/digital-wellbeing/
https://prepdoc.eu/
https://www.dialoguetrainer.com/oefendokter/#1536927141087-4-10


 
Daarnaast hebben we nog twee buitenlandse partners, namelijk universiteiten uit Edinburgh           
(Schotland) en Boekarest (Roemenië). Met hen verbeteren we de natuurlijke taalherkenning,           
zodat de Oefendokter je ook begrijpt als je tegen hem praat.” 
 
6. Op welke manier kan de Oefendokter ouderen helpen bij de voorbereiding van             
gesprekken?  
 
“De Oefendokters zijn virtuele dokters. Zij kunnen praten, antwoorden, ze tonen emoties en             
kunnen bewegen. In de gesprekken staat telkens bepaalde gezondheidsproblematiek centraal.          
Bijvoorbeeld een gesprek waarin een patiënt meerdere gezondheidsklachten heeft, die allemaal           
mede bepalend zijn voor de meest geschikte behandeling. 
 
Aan het eind van het gesprek krijgen ouderen vervolgens feedback. Vonden ze het een prettig               
gesprek? Hebben ze goed doorgevraagd? Zijn hun persoonlijke situatie en wensen duidelijk            
geworden? Op die manier leren ze hoe ze het optimale uit een gesprek met een               
zorgprofessional kunnen halen.” 
 
7. Hoe werkt dat technisch gezien?  
 
“Bij het starten van het scenario zie je de virtuele Oefendokter in beeld. Het lijkt dus net alsof je                   
tegenover een dokter zit! Het kiezen van antwoorden kan zowel door op antwoorden te klikken,               
als door zelf het gewenste antwoord in te spreken (spraakgestuurd). De dokter geeft vervolgens              
een antwoord, en zo komt het gesprek op gang.” 
 

 

https://www.dialoguetrainer.com/oefendokter/#1536927183907-5-10


 
8. Kunnen ouderen wel omgaan met computerprogramma’s?  
 
“Ja, dat kunnen ze zeker! Meer dan 80% van de mensen tussen de 64 en 74 jaar gebruikt                  
internet. We richten het programma uiteraard zo in, dat het makkelijk leesbaar en             
gebruiksvriendelijk is voor ouderen. Het mooie van de co-creatie sessies is dat we direct input               
krijgen en ons ontwerp daarop kunnen aanpassen. We weten zo bijvoorbeeld dat alles helemaal              
logisch en vanzelfsprekend moet zijn en dat we kleine stappen moeten maken. We laten              
bijvoorbeeld eerst zien hoe het programma werkt, en voordat ze met het echte scenario              
beginnen, kunnen ouderen eerst oefenen.” 
 
9. Waar gaan jullie de virtuele Oefendokter inzetten?  
 
“Uiteraard willen we dat zoveel mogelijk ouderen gebruik kunnen gaan maken van de             
Oefendokter. Dit kunnen we doen door de Oefendokter te promoten op websites voor ouderen,              
of door het programma te laten aanraden door huisartsen, patiëntenverenigingen,          
zorgverzekeringen e.d. We zijn nu met verschillende partijen in gesprek om te kijken hoe we dit                
het beste kunnen doen en hoe we dit kunnen financieren.” 
 
10. Tot slot, wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Ga ik straks helemaal niet meer                
naar mijn eigen huisarts, maar naar een virtuele dokter?  
 
“Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen en het is ook niet de insteek van dit project om artsen                   
te gaan vervangen. We willen wel zeker nog verder aan de slag met De Oefendokter om                
zorgprofessionals en patiënten nóg beter met elkaar laten communiceren. Om dit te bereiken             
willen we het voor patiënten mogelijk maken om te oefenen met verschillende soorten             
Oefendokters. Bijvoorbeeld een dokter die heel erg de leiding neemt in het gesprek, of een               
dokter die juist veel aan de patiënt over laat. Andersom zouden we zorgprofessionals kunnen              
laten oefenen met verschillende soorten patiënten. Zo leren zij bijvoorbeeld omgaan met            
patiënten die uit zichzelf weinig informatie verschaffen. Op die manier sluit De Oefendokter nog              
beter aan bij de ‘echte’ wereld. 
 
Ook horen we, als reactie op De Oefendokter, al vaak dat gesprekken met zorgprofessionals              
niet alleen voor ouderen maar voor veel meer mensen best ingewikkeld kunnen zijn. Genoeg te               
doen dus!” 
 
Interesse / meer informatie? 
 
Wilt u meer weten over De Oefendokter, of heeft u specifieke vragen? Mail dan naar               
oefendokter@dialoguetrainer.com. 

https://www.50pluspartij.nl/nieuws-archief-50plus/231-ook-ouderen-gaan-soepel-om-met-computer
https://www.50pluspartij.nl/nieuws-archief-50plus/231-ook-ouderen-gaan-soepel-om-met-computer
https://www.dialoguetrainer.com/oefendokter/#1536927466671-8-7
https://www.dialoguetrainer.com/oefendokter/#1536927746864-11-4

