Gezondheidszorg 3.0
Geschreven door Miguel Goede - Laatst aangepast maandag 10 september 2012 02:02

Ik ben geen deskundige zoals mijn Facebook friends Eduard Braam en Marelyn Moses. Maar
vanuit mijn eigen discipline weet ik dat de gezondheidszorg 2.0 op Curacao kapot is. Ik zal het
beschrijven van de problemen en de oorzaken even laten voor wat ze zijn. Wel heb ik een idee
hoe gezondheidszorg 3.0 er uit ziet.

De verantwoordelijkheid ligt bij de burger. Het draait om preventie. De burger wordt opgevoed
en opgeleid om een gezonde levensstijl erop na te houden. De verzekering brengt hogere
premies in rekening voor zij die ongezond leven. Dus geen roken, geen alcohol en geen
obesitas. Via internet krijgt men constant informatie over gezondheid en gezond leven. Men
heeft op het lichaam een digitale kopie van de persoonlijke file en men heeft ook een button met
GPS om in spoed gevallen hulp in te roepen.

Wanneer men zich niet lekker voelt benadert men de dokter via het internet. De dokter probeert
het via een digitaal consult. Als nodig volgt een afspraak en gaat men echt naar de dokter. De
dokter zit in een multidisciplinaire groepspraktijk. De dokter is een echte huisarts en familie-arts
die de patient en zijn gezin ook echt kent en weleens thuis komt. Dit systeem wordt primary
health care genoemd en is best practice en aanbevolen door de World Health Organization
(WHO). De dokter heeft een digitale file, dat gedeeld wordt met labratorium, apotheek,
specialisten en ziekenhuis. Natuurlijk wordt de privacy helemaal bewaakt. Indien noodzakelijk
wordt men zo kort mogelijk opgenomen in een klein ziekenhuis dicht bij de natuur. De zorg is
een combinatie van technologie en menselijke zorg (liefde en positieve energie). Het streven is
dat de burger weer snel in eigen omgeving gezond wordt en door gaat met de gezonde
levensstijl.

Dit systeem is zo efficient dat het de basis vormt voor medische toerisme. natuurlijk betalen de
gasten een aangepast tarief. Via het internet wordt het hele bezoek voorbereid en wordt de
nazorg gedaan.
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