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Gebruikers zijn experts in hun ervaringen en dromen
Wij zijn experts in de vertaling van deze dromen  

naar de realiteit

CO CREATION



Polikliniek van de Toekomst – co creation



Thema’s – Brainstormvragen, Hoe kun je …

Patiënt

1. HKJ als patiënt omgaan met veel en lastige informatie?

2. HKJ stress bij de patiënt wegnemen?

Ondersteuning (balie/admin.)

1. HKJ patiënten ontvangen/begeleiden?

Arts

1. HKJ maximale quality time dokter/patiënt bewerkstelligen?

2. HKJ tijdsdruk/ stress bij de arts wegnemen?

Polikliniek van de Toekomst - kernvragen



1 Visie op EPD
Mirror Me: Personal Health Tool

2 Visie op de polikliniek 

Specialist Hugo heeft de DIA van Charlotte
+ haar eigen verzamelde informatie
+ haar vragen

Quality Time

Hugo stelt in overleg
een behandelplan op 

MIME krijgt behandelplan software

Polikliniek van de Toekomst - visie



Hoe kan de spreekkamer bijdragen aan een gelijkwaardig gesprek tussen arts en patiënt? 

Zoon van patiënt:
“Ik vond het beschamend dat mijn 

moeder van 80 zich moest uitkleden 
in het bijzijn van mij en de artsen”

Specialist:
“Er is inderdaad weinig privacy 
maar dit werkt snel en efficiënt!”

De kernwaarde: je komt hier voor het consult!



Co Creation ontwikkeling



Co Creation ontwikkeling



Co Creation eindresultaat: werkt voor alle stakeholders!



Co creation creëert draagvlak en ambassadeurs



…

Co Creation loont!
Patiënten geven de kamer een 8,5 en vinden hem fris, open en vriendelijk
Begeleiders zeer positief: we voelen ons welkom!

Specialisten vinden het een prettige werkruimte: representatief en professioneel 

⇒ De spreekkamer vergroot het welbevinden van arts en patiënt 
De informatie wordt beter begrepen
Verhoging van de kwaliteit van het consult

⇒ Efficiënt ruimte gebruik

⇒ Tijdsbesparende indeling -> je hoeft niet naar een andere ruimte

⇒ Flexibele bouw

⇒ Mei 2011: bouwplan voor nieuwe polikliniek met de spreekkamer als
uitgangspunt

De spreekkamer: basis voor de hele polikliniek



Waarom succesvol?

1. Bepalen van de kernwaarde: wat is de belangrijkste behoefte? 

2. Van binnen naar buiten gedacht: denken vanuit de waarde, naar de behoeften 
van gebruikers, naar de omgeving en het gebouw. Niet andersom

3. Externe partij kijkt er fris tegenaan / niet bang om ergens tegenaan te schoppen

4. Alle stakeholders inclusief de patiënten betrokken bij de ontwikkeling 

5. Visualisaties en ‘storytelling’ van de huidige situatie en de gewenste situatie ideeën 
openen discussies,  zetten mensen aan het denken en resulteren in nieuwe ideeën



Reuma site voor jongeren met reuma – Case Reuma Uitgedaagd



Whistler – Co creation met alle stakeholders



Vasculuminator – Vaat imager



De doelgroep …

=

Het product …

Scoliose brace – Academisch Ziekenhuis Maastricht
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