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Minder zorgkosten met
e-coaches van Sananet
Vijf miljoen Nederlanders kampen met een chronische ziekte. Ondernemer en gezondheidswetenschapper Jan Ramaekers
ontwikkelt met zijn bedrijf Sananet in Sittard-Geleen internetprogramma’s om patiënten te helpen. “Door onze e-coaches zijn
er minder bezoeken aan de specialist, minder opnames in het ziekenhuis en dalen de zorgkosten.”
Vijf miljoen patiënten met een chronische
ziekte, alleen al in Nederland. Dat
kan niet waar zijn. “Jawel”, zegt Jan
Ramaekers. “We hebben het dan
over mensen met COPD, astma,
darmaandoeningen zoals de ziekte
van Crohn, hartfalen, Parkinson,
diabetes, MS en nog een handvol andere
chronische aandoeningen. Mensen die
allemaal onder controle staan van artsen
of hulp krijgen van verpleegkundigen
of verzorgenden. Momenteel wordt per
Nederlander 6.000 euro uitgegeven aan
gezondheidszorg. Over vijftien jaar is
dat het dubbele als we het niet anders
gaan doen. Willen we de kwaliteit van
zorg acceptabel én betaalbaar houden,
dan moeten we slimme oplossingen
bedenken.”

E-health
E-health, zorg op afstand, is zo’n
oplossing. Jan Ramaekers is er nu ruim
tien jaar mee bezig en heeft inmiddels de
eerste successen geboekt. “We hebben
voor verschillende aandoeningen een

Op deze manier
kan er veel sneller
gereageerd worden
op klachten

coachingsprogramma ontwikkeld”,
legt hij uit. “Patiënten maken via het
internet contact met een e-coach.
De patiënt vertelt hoe hij zich voelt,
beantwoordt vragen en op basis daarvan
geeft de e-coach een advies. Is er
reden voor ongerustheid of actie, dan
overlegt de e-coach met de specialist of
verpleegkundige. Op deze manier kan
er veel sneller gereageerd worden op
klachten.”
De voordelen zijn duidelijk. Jan
Ramaekers: “Als een patiënt sneller
de juiste behandeling of medicijnen
krijgt, is dat vooral voor hem of
haar prettig. Daarnaast bespaart
het kosten. Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat er
minder ziekenhuisopnames zijn door
inschakeling van de e-coach. Ook worden
er minder onnodige routinebezoeken
gebracht aan arts en specialist. Onder
andere het Zuyderland ziekenhuis in
Sittard-Geleen gebruikt onze e-coaches.
Zo kunnen we het beroep op de zorg met
ongeveer de helft verminderen.”

Software
De e-coaches van Sananet houden
rekening met de persoonlijke
gezondheidstoestand en stellen vragen
die op de persoon zijn afgestemd. Ze
analyseren de antwoorden door achter
de schermen gebruik te maken van
Kunstmatige Intelligentie software.
Ramaekers: “Het is nog maar een kleine
stap om hier een Avatar aan te koppelen.
We gaan dat binnenkort testen.”
Sananet heeft de verschillende e-coaches
ontwikkeld samen met artsen. Inmiddels
maken duizenden patiënten dagelijks
contact met hun e-coach. Die is overigens
voorgeschreven door de behandelend
arts. “We groeien nu snel en er is ook
belangstelling uit het buitenland. Vooral
ook omdat iedereen er makkelijk mee
kan omgaan. Ik weet zeker dat e-health
de komende jaren een grote vlucht
neemt. Het op afstand monitoren van de
gezondheid biedt veel mogelijkheden.”
 www.sananet.nl

