Werkgroep Zorg 2025 doet oproep aan medische opleidingen
Zorgprofessionals in opleiding willen leren over begeleiding van patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden.
Steeds meer wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van patiënten. De gedeelde
besluitvorming krijgt vaker vorm via eHealth. Denk aan patiëntportalen waar patiënten hun gegevens over zorg en
behandelingen kunnen inzien en digitaal in gesprek kunnen met hun arts.
1 op de 3 Nederlanders is beperkt gezondheidsvaardig. Voor hen is het gebruik van eHealth een grote drempel.
Zorgverleners zijn zich daar niet altijd van bewust en het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis hoe ze deze mensen
goed kunnen begeleiden.
Daar moet verandering in komen vindt Werkgroep Zorg 2025,
te beginnen bij de medische opleidingen. In de opleidingen is nog
veel te weinig aandacht voor eHealth en de ondersteuning van
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zonder de
juiste kennis en kunde kunnen zorgverleners niet de optimale
ondersteuning bieden die een groot gedeelte van de patiënten die
nu in de spreekkamer zit, nodig heeft.
Werkgroep Zorg 2025 doet een oproep aan de medische
opleidingen om eHealth en de ondersteuning van patiënten met
beperkte gezondheidsvaardigheden een vaste plek te geven in het
onderwijs.

Iemand met beperkte
gezondheidsvaardigheden
heeft moeite om informatie
over gezondheid te verkrijgen,
te begrijpen, te beoordelen en
te gebruiken bij het nemen
van gezondheidsgerelateerde
beslissingen. Er is een duidelijke
samenhang tussen beperkte
gezondheidsvaardigheden en een
slechtere gezondheid.

Wie is Werkgroep Zorg 2025
Werkgroep Zorg 2025 vertegenwoordigt een zeer brede achterban van zorgprofessionals in opleiding en inspireert
tot het bereiken van kwalitatief hoogstaande en toekomstbestendige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Vanuit deze
achterban signaleert de werkgroep onder andere de behoefte aan meer kennis en vaardigheden om patiënten met lage
gezondheidsvaardigheden te herkennen en te begeleiden.

Onze ambitie
De ambitie van Werkgroep Zorg 2025 is stevig. In 2025 heeft elke jonge zorgverlener geleerd mensen met lage
gezondheidsvaardigheden te herkennen en te begeleiden, ook met eHealth. Dit bereiken
we door kennis en praktische handvatten over dit onderwerp aan te bieden en te
verspreiden in zoveel mogelijk medische vervolgopleidingen, van medisch specialisten,
sociaal geneeskundigen tot openbaar apothekers.
Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen ondersteunt
Werkgroep Zorg 2025 in het bereiken van deze ambitie.

Werkgroep Zorg 2025
Volg ons op twitter @visiezorg2025
Of lees meer over ons op onze website
www.wz2025.nl
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Werkgroep Zorg 2025 wil medische opleidingen aanpassen
Jonge artsen en apothekers willen leren hoe ze patiënten die moeite hebben met het
vinden en begrijpen van informatie over gezondheid goed kunnen helpen.
Patiënten moeten zelf steeds meer beslissingen nemen over hun gezondheid. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een behandeling
kiezen. Dit gaat steeds vaker via een website of app (eHealth).
Voorbeeld: patiënten kunnen via een website informatie over hun gezondheid zien.
Veel patiënten vinden het moeilijk om informatie over gezondheid te vinden en te begrijpen.
Ze vinden het moeilijk goed te weten wat zij beter kunnen doen. Deze patiënten hebben goede hulp nodig van artsen
en apothekers. Artsen en apothekers weten vaak nog niet hoe ze deze patiënten goede hulp kunnen geven.

Wat moet er anders?
Werkgroep Zorg 2025 vindt dat artsen en apothekers moeten leren
hoe ze patiënten kunnen helpen die moeite hebben met het vinden en
begrijpen van informatie over gezondheid via een app of website.
Dit moeten ze leren tijdens hun opleiding, zodat ze het vanaf het begin
goed weten. Zo kunnen zij hun patiënten helpen met het nemen van
goede beslissingen. De medische opleidingen moeten nu aangepast
worden. Over 6 jaar kan dan elke arts en apotheker patiënten helpen
die moeite hebben met het vinden en begrijpen van informatie over
gezondheid.

Veel patiënten hebben moeite om
informatie over gezondheid te
vinden en te begrijpen.
Ze vinden het moeilijk goed te
weten wat zij beter kunnen doen.
Deze patiënten hebben vaker
problemen met hun gezondheid.

Wie is Werkgroep Zorg 2025
Werkgroep Zorg 2025 is een groep van jonge artsen en apothekers. Deze groep wil dat iedere patiënt de beste zorg en
hulp krijgt. Ook patiënten die moeite hebben met het vinden en begrijpen van informatie over hun gezondheid. Of mensen
die het moeilijk vinden de juiste beslissingen te nemen over hun gezondheid.
Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen helpt
Werkgroep Zorg 2025 met het halen van dit doel.
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