
Zorg op afstand 

De zorg in Nederland heeft grote veranderingen doorgemaakt in 2020. Videoconsulten, 

thuismonitoring en andere initiatieven gericht op zorg op afstand komen in sneltreinvaart van de 

grond. Waar innovaties de afgelopen jaren moeizaam van de grond kwamen, was er door de 

coronacrisis vaak geen andere keus. Tijdens de coronacrisis hebben patiënten en zorgverleners 

noodgedwongen in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg1. 

Welke ervaringen hebben ziekenhuisfysiotherapeuten en hun patiënten opgedaan met zorg op 

afstand? 

Een interview met Pien Koomen, Fysiotherapeut Amsterdam UMC, locatie AMC 

Op de afdeling revalidatiegeneeskunde werkt het 

poliklinische neuroteam met de doelgroepen Niet-

Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Neuromusculaire 

aandoeningen (NMA); in het bijzonder Post-Polio 

Syndroom (PPS), Inclusion Body Myositis (IBM) en 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) 

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis zijn de fysieke 

poli- en telefonische consulten uitgebreid met 

videoconsulten. Als fysiotherapeut werkt Pien Koomen nu 

nog steeds een dag per week vanuit huis.  

Pien vertelt: Nadat de poliklinische zorg in eerste instantie 

vrijwel volledig was afgeschaald in maart 2020 en er 

vervolgens naast bellen iets extra’s kon, was dat natuurlijk 

winst. Na het eerste uitvogelen hoe een videoconsult 

uitgevoerd kon worden, bleek de verwachte meerwaarde 

al gauw een feit. Het sloot bovendien aan op een ‘zorg op 

afstand project’ dat op dat moment in ons team actueel was. Ik had net als iedereen allerlei 

gedachten over de pandemie en de negatieve gevolgen op de reguliere zorg, maar verheugde me 

anderzijds op de snelle ontwikkelingen van zorg op afstand.  

Hoe vinden de patiënten de videconsulten? 

Verbazing is meestal nog steeds het eerst zichtbare als ik een digitaal vervolg bespreek. Ook als ik 

aan mensen om mij heen vertel dat ook ik een thuiswerkdag heb. Het past blijkbaar niet in het 

plaatje dat mensen hebben bij de fysiotherapeut. Voor de ene patiënt is het natuurlijk eenvoudiger 

omschakelen en installeren, dan voor de ander. Zodra de patiënt de software-kant voor elkaar heeft 

blijkt het videoconsult, met name voor bijvoorbeeld onze ALS-doelgroep, vaak een betere optie dan 

de onderneming naar het ziekenhuis.  

Wat zijn jouw ervaringen met videoconsulten? 

Nu er meer kennis en ervaring met zorg op afstand is, ontwikkelt ook de methodiek en kunnen er 

gerichter werkafspraken gemaakt worden. Een bevinding is dat het bijvoorbeeld mijn voorkeur heeft 

de intake wel op de poli te houden. Zo ontstaat er op optimale wijze een behandelrelatie en verloopt 

naar mijn idee het traject bovendien efficiënter; je herkent elkaar daarna gemakkelijker en peilt ook 

online beter de soms lastig objectiveerbare zaken, zoals angst of motivatie. Daarnaast blijft een fysiek 

 
1 Raadrvs. Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis. 27-08-2020 



consult regelmatig nodig om te kunnen begeleiden in ervaren problemen, bijvoorbeeld bij transfers 

en lopen.  

Wij werken als gespecialiseerd neuroteam op de poli deels met korte trajecten. Waarin we, na enkele 

fysieke afspraken, vaak een adviserende en begeleidende rol innemen. Naar mijn idee leent deze rol 

zich goed voor zorg op afstand.  

Hoe nu verder? 

Als team beheersen we allemaal het videobellen. Het streven is nog dat het voor iedere patiënt even 

soepel verloopt. Wanneer nu het beeld werkt, zie ik vaak toch alleen een kin of kruin op mijn scherm. 

Het benodigde uitzoomen en positioneren vergt soms wat instructies. Ondersteuning voor de patiënt 

is volop in ontwikkeling, mede hierdoor wordt geluid steeds vaker verrijkt met beeld. Op de afdeling 

revalidatiegeneeskunde wordt nu gemiddeld een derde van de zorg op afstand geboden. Voor mij is 

het videoconsult zonder twijfel een blijvend onderdeel. Het verbreedt ons aanbod en de 

mogelijkheid om passende zorg te bieden aan onze veelal kwetsbare doelgroepen. Wat dat betreft is 

‘de patiënt centraal’ na dit bewogen jaar weer een stap verder.  

 


