
Lisanne Waterval is moeder van Pip (foto). Zij heeft long-
problemen en moet daarvoor regelmatig op controle in het 
MUMC+.
“De BeterDichtbij-app wordt op maat door het ziekenhuis aan-

geboden. Je krijgt je eerste berichtje van jouw arts of artsen en 

borduurt daarop voort. Het lijkt op WhatsApp en werkt dus heel 

makkelijk. Ik gebruik de app voor meer praktische vragen die 

niet kunnen wachten en waarvoor ik de arts vroeger zou bellen; 

ik ben heel kritisch in het gebruik. Juist omdat het contact zo 

laagdrempelig is wil ik het serieus en niet voor wissewasjes 

gebruiken. Laatst kregen we bijvoorbeeld nieuwe medicatie, 

die er anders uitzag dan de vertrouwde medicatie. Ik heb toen 

een foto van de verpakking gemaakt en deze via de app naar 

de arts gestuurd. Nog dezelfde dag kreeg ik antwoord; dat het 

dezelfde medicatie was maar dat het ziekenhuis van leveran-

cier was veranderd. Ik had natuurlijk ook kunnen bellen. Dan 

moet je alleen langs allerlei schakels en zit je vaak een tijdje 

in de wacht. Dankzij de app ben je je vraag kwijt en intussen 

weet ik dat ik snel antwoord krijg. Voor Pip werkt dit ook fijn; 

ik laat haar meekijken en soms stuur ik foto’s mee. Wij komen 

nu eenmaal vaak in het ziekenhuis. Dan is het fijn als zij een 

vertrouwensband heeft met haar arts.”

Renate Kamphuis is moeder van Ivo, die in behandeling is 
bij meerdere specialisten in het MUMC+. 
“Met de BeterDichtbij-app kan ik rechtstreeks een berichtje 

sturen naar een behandelaar en binnen een of twee dagen 

heb ik een reactie van de arts zelf. Er zijn dus geen tussen-

personen meer. Dat directe contact zorgt voor een open en 

persoonlijke communicatie. Dat voelt vertrouwd. Ik gebruik de 

app voor vragen die als het ware spontaan in het leven op-

duiken, maar waarvoor ik geen aparte afspraak wil maken. In 

Ivo’s klas was bijvoorbeeld een coronabesmetting. Wat moes-

ten we doen? Moesten we hem thuislaten of toch naar school 

laten gaan, juist omdat school zo belangrijk voor hem is en hij 

al zoveel gemist heeft. Het is ideaal dat wij via de app even 

met zijn hoofbehandelaar hierover hebben kunnen sparren. 

Mij helpt dit enorm. Met het advies kun je vragen loslaten en 

doorgaan met het leven. Plus, het is fijn om op deze persoon-

lijke manier contact te hebben.”

Een app die in de zorg van het Maastricht UMC+ snel aan populariteit wint, 
is de BeterDichtbij-app. Deze app wordt op dit moment gebruikt door de 
vakgroepen kindergeneeskunde, gynaecologie en orthopedie. Vanaf janu-
ari zullen de andere vakgroepen stapsgewijs aansluiten. Iedereen die voor 
zichzelf of voor een kind een afspraak heeft gepland in het MUMC+ kan via 
deze app vragen stellen of beeldbellen met zijn of haar zorgverlener. Ideaal 
of niet? 
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