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Draagvlak neemt toe voor technologie bij 
therapietrouw 

Technologische ontwikkelingen gaan snel, ook in de zorg. Zo komen er steeds 
meer mogelijkheden om de therapietrouw van patiënten op de voet te volgen en 
te bevorderen. Bijvoorbeeld via slimme medicijndoosjes of een chip in een pil. 
De vraag is echter of medicijngebruikers dit uit het oogpunt van privacy wel 
willen. 

 
In een onderzoek door studenten van de denktank Technologie en Therapietrouw van 
de Radboud Honours Academy is op twee manieren naar het onderwerp technologie 
en therapietrouw gekeken. In de eerste plaats zijn interviews gedaan met 
stakeholders waaronder artsenorganisaties, apothekersorganisaties, zorgverzekeraars, 
farmaceutische industrie en de overheid. In de tweede plaats is een peiling gehouden 
onder leden van het NIVEL. Consumentenpanel Gezondheidszorg. 
Gevraagd werd hoe zij tegen privacy aankijken, met wie gegevens gedeeld mogen 
worden en wanneer de inzet van technologie gewenst en zinvol is om therapietrouw 
te monitoren. Van de achttien stakeholders die zijn geïnterviewd vindt overigens niet 
iedereen het probleem van therapietrouw even urgent. Het zijn met name de 
apothekers, farmaceutische industrie en overheid die de urgentie benadrukken. De 
zorgverzekeraars doen dit ten dele. En als men therapietrouwbevordering al als een 
urgent onderwerp ziet, betekent dit nog niet altijd dat technologie hierin een 
belangrijke rol zou moeten spelen. Sommige stakeholders denken dat met betere 
communicatie tussen arts en patiënt al een wereld te winnen is. De meeste 
geïnterviewden verwachten wel dat de wijze waarop de maatschappij aankijkt tegen 
de uitwisseling van gegevens over medicijngebruik zal veranderen. 

EXTRA GELD 
Verschillende stakeholders geven aan dat voor de succesvolle implementatie van de 
monitoring van therapietrouw wel eerst geld moet worden vrijgemaakt. En 
vervolgens moet dit geld ook ergens worden terugverdiend. Het is echter niet 
noodzakelijk zo dat de mogelijke baten weer terecht komen bij degenen die de 
investering doen. Bijvoorbeeld: een ziekenhuis investeert in een systeem om 
patiënten te monitoren die na een niertransplantatie medicijnen krijgen om afstoting 
van de nieuwe nier te voorkomen. De kosten zijn dan voor het ziekenhuis, terwijl de 
financiële baten voor de zorgverzekeraar zijn. Dit kan ertoe leiden dat stakeholders 
niet snel zelf het initiatief zullen nemen voor extra investeringen. Tegelijkertijd zien 
zij therapietrouw allemaal als een gezamenlijk probleem en vinden zij dat ze moeten 
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samenwerken om het te verbeteren. De keerzijde daarvan is dat als de 
verantwoordelijkheid niet bij één stakeholder ligt, niemand bereid is het initiatief te 
nemen. 
 
Verplichten 
Het tweede deel van het onderzoek stelde de zorggebruiker centraal. We legden een 
enquête voor aan ruim achthonderd leden van het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg. Hieruit blijkt dat zorggebruikers minder bereid zijn een 
therapietrouwbevorderende technologie te gebruiken naarmate deze 
‘lichaamsintensiever’ is. Gevraagd naar de situatie van een patiënte die een 
niertransplantatie heeft ondergaan, vindt 68% van de respondenten dat het ziekenhuis 
haar mag verplichten een dispenser te gebruiken die haar geneesmiddelen gebruik 
registreert. Voor een slimme medicijnstrip die hetzelfde doet, is dat 62%, voor een 
slimme pleister 52%. Een pil met daarin een chip die registreert dat het geneesmiddel 
daadwerkelijk is ingenomen, wekt meer weerstand op: minder dan de helft van de 
mensen (40%) vindt dat het ziekenhuis deze verplichting mag opleggen. 

LAAGOPGELEIDEN 
Een belangrijke vraag bij de acceptatie van technologie is of mensen hun medische 
gegevens willen delen. Over het algemeen hebben mensen hier niet veel moeite mee, 
behalve als het om de zorgverzekeraar gaat. Slechts een kleine 30% vindt dat de 
zorgverzekeraar de gegevens mag inzien, tegenover ruim 50% die vindt dat de 
zorgverzekeraar helemaal geen inzicht mag hebben. Negen van de tien mensen 
zeggen dat ze deze gegevens (waarschijnlijk of zeker) wel met de huisarts zouden 
delen; zes van de tien doen dat ook met de apotheker. Ter vergelijking: acht van de 
tien mensen zouden hun partner inzicht geven in hun medische gegevens. 
Ouderen staan positiever tegenover het delen van gegevens over therapietrouw dan 
jongeren. En laagopgeleide respondenten zijn eerder bereid hiermee in te stemmen 
dan hoogopgeleiden. Meer dan de helft van de zorggebruikers zegt bovendien bereid 
te zijn om hun medicijngebruik te laten volgen met behulp van een dispenser of 
slimme medicijnstrip in ruil voor korting; voor een slimme pleister en een 
pil met een chip erin is dat minder dan de helft. 

GROTE VLUCHT 
Samenvattend geldt dat de belangrijkste stakeholders in de samenleving het gebruik 
van therapietrouw bevorderende technologieën in de zorg nog niet unaniem steunen. 
Toch blijkt bij een aanzienlijk deel van de zorggebruikers en een deel van de 
stakeholders er zeker wel draagvlak te zijn. Over privacy en de vraag wie er toegang 
mag hebben tot de gegevens die verzameld worden met behulp van technologische 
monitoring, liggen de meningen van de stakeholders en de samenleving dicht bij 
elkaar. Beide groepen zien een groot voordeel in het delen van gegevens met 
zorgverleners, die op basis van de vrijgekomen informatie patiënten moeten 
begeleiden en beslissingen moeten nemen, zoals de apotheker, de medisch specialist 
en de huisarts. Bij dit alles gaat iedereen uit van de geleidelijke ontwikkeling van 
technologische vernieuwingen in de zorg. Echter, ook grote bedrijven als Google 
hebben de gezondheidszorg ontdekt. Dit kan leiden tot wat ook wel disruptive 
technology wordt genoemd: het fenomeen waarbij een technologische ontwikkeling 
opeens zo’n grote vlucht neemt dat de geleidelijke ontwikkeling helemaal wordt 
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overvleugeld. Goed voorbeeld zijn de sociale netwerken die andere manieren van 
communiceren verdringen. Wanneer grote bedrijven patiënten aan zich weten te 
binden om hun medische gegevens te monitoren, bijvoorbeeld over medicijngebruik, 
kan dit geheel buiten het zicht van zorgverleners gebeuren. Dit terwijl juist het delen 
en bespreken van deze gegevens tussen patiënt en zorgverlener essentieel is voor 
beter medicijngebruik. 
 
Denktank Therapietrouw 
Anderhalf jaar lang hielden 23 studenten van de Radboud Honours Academy zich 
bezig met het onderwerp Technologie en Therapietrouw. De studenten hadden 
een verschillende achtergrond (zoals geneeskunde, biologie, 
communicatiewetenschappen, bedrijfskunde). Een belangrijk deel van hun werk 
betrof het uitvoeren van een onderzoek naar de urgentie van het inzetten 
van technologie om medicijngebruik te monitoren en te verbeteren en de acceptatie 
ervan onder potentiële gebruikers. Zij deden dit onder begeleiding van prof. 
dr. Peter de Smet (Radboud Universiteit/KNMP) en dr.ir. Liset van Dijk (NIVEL). 
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