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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Volgers.BV

 Sponsoring of onderzoeksgeld
Niet van toepassing

DISCLOSURE BELANGEN SPREKER

 Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding

 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

Niet van toepassing

KWALITEIT VAN ZORG

1.Relatie volume en kwaliteit 

2.Kostenontwikkeling in de zorg

3.Grote druk op efficientie in organisaties

4.Technologische ontwikkeling, steeds meer 
b h d l lijkh dbehandelmogelijkheden

5.De patiënt verandert, maar ook niet

6. Informatie- en communicatie- vraagstukken

How information is recieved

35% of patients remember 
important elements of 
information from a 
dialogue with the doctorsedialogue with the doctor 
about CAG

Informed Consent Prior to Coronary Angiography in a Real World Scenario: What Do Patients Remember? Aslihan Eran, Erland Erdmann, Fikret Er*

How online is interpreted

37% out of patients with a 
chestpain thought they 
had a heartattack, only 

se
, y

0,005% really had one

OOK IN GEZONDHEIDSZORG ZIJN SOCIAL MEDIA NIET WEG TE DENKEN

1. Interactie en niet alleen zenden

2.Transparantie is de tendens

3 Actie e rol patiënten in h n ge ondheids org3.Actieve rol patiënten in hun gezondheidszorg

4.Social media hebben invloed op keuzes 
patiënten

5.Social media vergroten vertrouwen in artsen
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HART.VOLGERS.ORG

• Breng patienten en familie samen via de moderne 
media. Forum

• Garandeer informatie van hoge kwaliteit door 
actieve participatie van experts.

• Direct vragen stellen aan experts. Vraag het ons
• Exclusief door cardiologen en cardio-chirurgen. 
• Maximale betrouwbaarheid.
• Open verbinding met social media.
• Geschikt voor computers, tablets en smart phones

Patiënten helpen elkaar

Patiënten motiveren elkaar INFORMATIE

UITLEG EN MOTIVATIE HART.VOLGERS.ORG
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HART.VOLGERS.ORG

– Aantal bezoekers: 140000+

– Unieke bezoekers: 70000+

– Geregistreerde bezoekers: 3000+

– Aantal vragen: 3500+

– Gemiddelde tijd bezoek: 3 min

– Respons time experts: <24 uur

1e enquête onder 450 patiënten

10% hoefde niet meer 
naar huisarts of 
specialist nadat vraag opspecialist nadat vraag op 
hart.volgers was 
beantwoord.

NOG VEEL MEER MENSEN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN VOLGERS.ORG

Kanker 450000

Diabetes 840000

Stemmingsstoornissen 300000

Gehoorstoornissen 800000

Longziekten 850000

Nek en rugklachten 650000

Artrose 1200000

Zwangere vrouwen 175000

Angststoornissen 1100000

Migraine 2400000

Depressie 640000

Het X.Volgers.org concept 
draagt bij aan het oplossen van informatie- en communicatie-

vraagstukken 
in de evoluerende zorg 

en verhoogt aldus de zorgkwaliteit


