
IN GESPREK MET BIKY DE VETH IRMAVAN HOUTS

De mens staat op Smorf
Humqnify centrqql

en dat is precies wat
kennismanqger Riky de

Veth vcn Robuust doet
cls zij de digitcle reis

vqn de patiënt in kaart
brengt. Leer de tcral

en de tools kennen om
je klcnt optimacrl vctn
dienst te kunnen zijn.

p Smart Htunanity houdt
Riky de Veth een speed-

date'patier-rt journey
mapping'. 'Wat kan een

infomratiespecialist daal-
van lelen in een satnenleving die tlans-
formeert en digitaliseer:t? 'Eer-r boeiende

vLaag,' zegtDe Veth, welkzaarn bij Ro-

bllust, een netwerkorganisatie op het ge-

biecl van de gezondheidszolg. 'Ik heb na-

melijk geer.r verbinding met bibliotl-reken,

er loopt geen lijlrtje.' A1 platend komt
ze tot een antwoord. 'Door heel bleed
te kijken, naar alle facetten en âspecten,

kun je het digitale tlaject of cle leis van de

bibliotheekgebruikel van begin tot eind

in kaart brengen. De ir-rformatiespecia-

list is dar-r een cor-nmunitydenker die cle

omgeving van dc gebr:uikel velkent, die

knelplÌntcn en hiater-r opspooft. Door te

luistelen naal het verhaal van jouw klant
stel je hen-r opnieuw centraal.' De klant
kar-r bijvoorbeelcl een onderzoeker- zijn,
een docent of stuclent.

Verhaal van patitént

Als kennisn-ranager bij Robur-rst volgt De

Vetl.r hct volleclige traject dat een patiént
door:loopt ir-r cle meclische werelcl. lvlet
welke zolgprofessionals heeft de patiênt
te maken en hoe voorkom je dat hij zijn
gezondlreidsvrrag rell<cns opnieLrw moct

toeliclrten, soms wel zes keel? Zorgpro-
fessionals mogen vaak geen kennis uit-
wisselen, waardoor el eilandjes londom
cle patiênt ontstaân. Nogal inefficiënt,
want dit stagneert niet alleen de kennis-

oveldlacht maal ook innovaties in dc

zolg. 'Ik wi1 alle kleine stukjes van het

verhaal van de patiënt aan elkaar velbin-
den en er één geheel van rnaken,' zegt De

Veth. 'Dat doe ik door de zorgprofessi-
onals met de patiönt salnen aar-ì tafel te

zetten. Zo klijgt de patiënt de legie terug
ovel zìjn eigen rondgang door de l-nedische

wereld. \Øij ki¡ken samen welke digitale
communicatiemiddelen de patiënt kunnen
ondelsteunen.'

Briefwåsseling met ICT'ers

Telr behoeve van cle patiënt en de verbin-
ding tussen de velschillende zorgprofes-
sionals stârtte De Veth een bliefwisseling
n-ret ICT'ers en kwam el een dialoog op
gang. 'ICT'ers en zorgprofessionals spre-

ken allebei een andere taal, technisch ver'-

sus mediscl-r. Ik ben als het ware een tolk
en breng de verbinding tot stând om de

hobbels weg te nemen bij de route die cle

patiönt aflegt tussen de zorgprofessionals,'

veltelt ze. Inmiddels is ze ook verbonden
aan het lectoraat Digitaliserirrg en Veilig-
heid var.r Avans Hogescl.rool en begeleidt
ze ìn Nijrnegen een project van fysiothela-
peuten die de samenwelking met zieken-
huizen velbetelen door patiëntreizen in
beeld te brengen.

0nl¡ewuste kennis gehruiken

De Veth is opgeleid als verpleegkundige en

ging latel verplegingswetenschappen stude-

len. De praktijkkennis clie ze als verpleeg-

kundige opdeed, kon ze verbinden met we-

tenscl.rappelijke kenr.ris. 'Ik heb geleerd om

te kijken, te luisteren en te weten: dit is niet
pluis. Dit kan in kleine clingen zitten, zo-

als de kleur vân een gelaat of cle blik in de

ogen,' zegt ze.'Die onbewuste kennis geeft

nieuwe inzicl-rten.'

lnfolmatiespecialisten kunnen die kennis

ook bcnutten. 'Luister naal jour'v klant
zodat je het verl-raal van de lezer leert ken-
r.ren. I(ijk klitisch en durf op je or.rclerbuik-

gevoel te vertrouwen orn goed te navigeren

er.r te giclsen bij de digitale i'eis van de l¡i-
bliotl.reekgebruiker' <

¡

iìiiìl
::

)) : , il

;;il 4'. '!l
¡j:',ii

i:

¡; '.1

1'
n :r:

l.a t''

tl

'r1
¡i
I
iì

a. :: -. i l;i .i: ;r: 
-:r\

¡í iì lí ai, iì''1: .!7 ii i.. -/:
ii
!!

l1

1

!l
il

,;]
!i., fl.ì i !:ìi;i..i il

'l:

t,.l.l
{,., ,;j il

'¡l

i';, :ii:l
l¡;. j:

:l

tltl
::
:i
;l

',:lj

:l
:i

i:

il

i::: 
:.:i!

lt 
" 

j
ir ;iJ. ,',j_ .¡

)) PcrtÍent lourney Nleppíng; workshop door SIG E.Heslth (Rilry de Veth (Robuust),

Dirp de Wil (O&I), Henri Melger (Belcstingdienst), I l.OO-l1.45 uur in \lfcrterfronl

3 lP lspecial Smart Humanity loe/zore


