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Samenvatting Online ZorgZus 
Een helpdesk voor vrouwen met een gezondheidsprobleem 
 

Wat:  BIG geregistreerde verpleegkundigen bieden professionele online hulp, begeleiding & 

advies aan vrouwen met een gezondheidsprobleem. 

Waarom:  Er is een grote kennisachterstand op het gebied van vrouwenzorg o.a. op het gebied 

van hart & vaatziekten, maar ook op het gebied van de overgang, hormonen, 

menstruatie, anticonceptie, gynaecologische kanker. Met als gevolg verkeerde (of 

geen) diagnose en behandeling met als gevolg onnodige zoektocht voor de vrouw, 

verminderde kwaliteit van leven en hoge zorgkosten. Ook is er veel schaamte bij 

vrouwen en wordt er vaak (te)lang gewacht om naar de huisarts te gaan. De drempel 

is hoog met alle gevolgen van dien. Huisartsen hebben weinig tijd en specialisten 

hebben wachttijd. 

Voor wie:  Vrouwen van alle leeftijden, woonachtig in en buiten Nederland. Ruim 6 miljoen 

vrouwen vallen onder de doelgroep. 

Doelstelling:  Toegankelijke, snelle en gerichte online zorg voor vrouwen. Vrouwen meer de regie 

geven over hun eigen gezondheid. 

Hoe: Een online beeldbel consult met een verpleegkundig specialist. 14 uur per dag 

toegankelijk. Geen wachttijd. Kosten 27,50 per consult. (Deels)verzekerde zorg. 

Resultaat:  ZorgZus draagt bij aan informele en gepaste zorg, het onnodig medicaliseren van 

zorg, de juiste zorg op de juiste plek en geeft vrouwen meer eigen regie. hierdoor 

ontstaat er minder druk bij de huisarts en minder onnodige verwijzingen naar de 2de 

lijn. Het is belangrijk om ZorgZus te positioneren in de zorgketen op het niveau van 

de 0de lijn en eventueel ter ondersteuning aan de 1ste én 1,5 lijnzorg. Ook geschikt om 

in te zetten bij revalidatie trajecten. 

Draagvlak: Bij specialisten en huisartsen in NL. Patiënten Federatie. Raad van Volksgezondheid. 
Zorgverzekeraars. 

 
Noodzaak: Door COVID is de noodzaak voor digitale zorg toegenomen. ZorgZus past in het 

nieuwe zorgbeeld. 
 
Marketing: Via de online vrouwen en gezondheidsplatform; magazines, huisartspraktijken, poli’s, 

media patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid, radio, TV, 
vrouwennetwerken, social media. 

 
Financieel: Min. 5% van 6 miljoen vrouwen per jaar, 300.000 online consulten. Met 30.000 

consulten per jaar reeds winstgevend. 
 
RvT:  Medisch specialisten gerenommeerde ziekenhuizen 
 
Partners:  Medicinfo, Dokter.nl, Raad van Volksgezondheid, Zorgverzekeraars. 
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Zusenzorg.nl introduceert: de online ZorgZus 

Een helpdesk voor vrouwen met een gezondheidsprobleem. 

ZorgZus is een online verpleegkundige die vrouwen van alle leeftijden helpt antwoorden te vinden 

voor hun gezondheidsvragen. Onze missie is om hiermee de vrouwenzorg toegankelijker te maken. 

ZorgZus stelt geen diagnose, maar biedt hulp, begeleiding en advies aan vrouwen. Dat kan zijn op het 

gebied van anticonceptie, blaasklachten, verzakking, slapen, hart, stress, burn-out, depressie, 

hoofdpijn-migraine, menstruatie, fertiliteit, seksualiteit, de overgang en leefstijl en alle klachten en 

zorgvragen die met deze ziektebeelden samenhangen. De verpleegkundigen zijn BIG geregistreerde 

zorgprofessionals, en zij werken samen met een multidisciplinair team van (medisch) specialisten op 

het gebied van gynaecologie, cardiologie en huisartsengeneeskunde. Deze specialisten verzorgen een 

online scholing voor verpleegkundigen gericht op vrouwspecifieke zorg zodat ZorgZus de hulp kan 

bieden die nodig is, zo nodig kan helpen bij het formuleren van de zorgvraag, adviseren over een 

specifiek zorgtraject en indien nodig kan helpen om in contact te komen met de juiste zorgverlener. 

ZorgZus zorgt ervoor dat alle cliënten zich serieus genomen en gehoord voelen en indien nodig op 

professionele wijze worden verwezen naar de juiste behandelaar.  

Zusenzorg.nl is al ruim 10 jaar een online kennisplatform voor vrouwenzorg waar zorgprofessionals 

hun kennis delen en vrouwen terecht kunnen voor informatie over een mogelijke aandoening, 

behandeling en zorgverlener.  Zorgverleners zijn hier ook beschikbaar voor vragen van vrouwen en er 

komen wekelijks vragen voor hen binnen. Helaas hebben zij hier steeds minder of zelfs geen tijd 

meer voor in verband met hun overvolle werkschema en poli’s. Of zijn de vragen vaak moeilijk te 

beantwoorden omdat er geen patiënt-arts relatie is en er geen vastgestelde diagnose bekend is. Om 

hier een oplossing voor te bieden starten wij vanaf 1 december 2020 de online ZorgZus. 

Zorgbehoefte van vrouwen 
Vrouwen gunnen zich vaak niet de tijd om naar de huisarts te gaan en zeker niet als de klachten niet 

ernstig genoeg zijn. Daarbij is er schaamte, onwetendheid over mogelijke behandelingen en dus 

worden klachten vaak voor lief genomen. Vrouwen hebben echter wel de behoefte om hun klachten 

te bespreken. Dat doen ze bij voorkeur met andere vrouwen of een vrouwelijke zorgverlener. Als 

deze mogelijkheid, op toegankelijke wijze, wordt geboden, door bijv. een consult met ZorgZus te 

boeken op een eigen gewenst tijdstip, dan kan er veel eerder adequaat gehandeld worden en de 

kwaliteit van leven worden vergroot. 

Hoe werkt ZorgZus? 
Via zusenzorg.nl  kunnen cliënten binnen 24 uur een online consult van 20 min. boeken met een 

ZorgZus. De client ontvangt na afloop van het online consult een verslag via de mail. Het 

multidisciplinair team van medisch specialisten kijkt steekproefsgewijs mee om de kwaliteit van de 

online consulten te kunnen monitoren en waarborgen.  

De kosten van het consult, inclusief het verslag van het gesprek, bedragen 27,50 euro voor de cliënt. 

In eerste instantie zullen de kosten voor dit consult voor rekening komen van de client omdat de 

zorgverzekeraar dit (nog) niet vergoedt. Op termijn streven we naar een 100% vergoeding door de 

zorgverzekeraar. Bij het boeken van het consult krijgen cliënten een standaard vragenlijst die ze 

moeten meesturen met daarop een aantal basisgegevens zoals de NAW gegevens, lengte/gewicht en 
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een aantal leefstijl vragen over wel/niet roken, drinken, bewegen en daarbij hun belangrijkste 

zorgvraag zodat ZorgZus zich kan voorbereiden op het consult. Drie weken na het consult volgt een 

vragenlijst om inzicht te krijgen wat vrouwen met het advies hebben gedaan en of ze verder 

geholpen zijn.  De vragenlijsten en het verslag van het consult wordt opgeslagen in een beveiligde 

database, waarvoor cliënten toestemming moeten geven. 

Toegankelijke gerichte online zorg voor vrouwen 
ZorgZus online belooft toegankelijke, snelle en gerichte online zorg voor vrouwen, hierdoor ontstaat 

er minder druk bij de huisarts en minder onnodige verwijzingen naar de 2de lijn. Vrouwspecifieke 

klachten kosten de huisarts veel tijd, die tijd is er vaak niet. Het gaat namelijk meestal over een 

combinatie van klachten en ook dat is voor vrouwen vaak lastig aan te geven, wat is het 

hoofdprobleem. Vrouwen wachten in de regel langer dan mannen om een arts te raadplegen en 

klachten stapelen zich vaak op. Het is dan niet altijd duidelijk waar de bron van het probleem ligt met 

als gevolg dat verschillende zorgtrajecten worden opgestart en niet altijd de juiste oplossing 

gevonden wordt. Met inzet van ZorgZus kunnen vrouwen, heel laagdrempelig, begeleiding en advies 

krijgen en hebben huisartsen hierdoor meer tijd voor andere patiënten. Omdat ZorgZus meer tijd, 

aandacht én expertise heeft op het gebied van vrouwenzorg zullen er minder verwijzingen naar de 2e 

lijn plaatsvinden. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan zullen de daarbij horende voorafgaande 

consulten in de 1e lijn veel minder tijd kosten of zelfs niet meer plaats vinden. Omdat ZorgZus de 

zorgvraag al duidelijk heeft gemaakt samen met de cliënt. ZorgZus draagt bij aan informele en 

gepaste zorg, het onnodig medicaliseren van zorg, de juiste zorg op de juiste plek en geeft vrouwen 

meer eigen regie. Het is belangrijk om ZorgZus te positioneren in de zorgketen op het niveau van de 

0de lijn en eventueel ter ondersteuning aan de 1ste én 1,5 lijnzorg. 

In samenwerking met specialisten en huisartsen 
ZorgZus kan ook ondersteuning bieden aan specialisten en huisartsen ter ondersteuning van het 

zorgtraject van de cliënt. Te denken valt aan een samenwerking met de 1,5 lijnzorg centra, 

huisartspraktijken. Zij kunnen patiënten doorverwijzen voor een nazorgtraject met ZorgZus. Denk 

bijv. aan revalidatie na borstkanker. 

Patiënten Federatie Nederland 
Dianda Veldman, directeur/bestuurder: “Mooi initiatief. ZorgZus kan ook gebruik maken van 

Zorgkaart Nederland en de nieuw ontwikkelde keuzetools. Samenwerken voor de beste zorg is ook 

ons streven. Er is in de zorg meer aandacht nodig voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en 

de verschillende aanpak voor preventie, diagnostiek en behandeling. Door rekening te houden met 

sekse- en genderverschillen, ontstaan voor iedereen gelijke kansen op een goede gezondheid. Er zijn 

meer verschillen tussen mensen waar de gezondheidszorg rekening mee moet houden, zoals leeftijd, 

etnische afkomst en gezondheidsvaardigheden. Want groepen mensen vertonen diverse symptomen 

bij dezelfde aandoening, reageren verschillend op dezelfde geneesmiddelen en ervaren 

gezondheidsproblemen anders. https://www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/gender-en-

gezondheid 

Zorgkaart Nederland 

De ZorgZus verpleegkundigen kunnen met gebruik maken van Zorgkaart Nederland, een initiatief van 

de Patiënten Federatie. Op dit online platform staan alle zorgprofessionals in Nederland een 

overzicht krijgen van medisch specialisten met een goede beoordeling in de regio van de cliënt. In 
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Nederland beoordelen cliënten zorgverleners op Zorgkaart Nederland waarmee dit indirect een goed 

beeld geeft over de behandeling  en de zorgverlener. Ook zullen de ZorgZussen gebruik maken van 

de reeds ontwikkelde keuze kaarten, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Patiënten 

Federatie en medisch specialisten. Een keuzekaart is een online vragenlijst die cliënten moet helpen 

kiezen voor de zorg die het beste bij ze past.  Op dit moment zijn deze inmiddels beschikbaar op het 

gebied van myomen, menstruatie, incontinentie, verzakking en eierstokcystes.  

 

Waarom ZorgZus? 
In de gezondheidszorg groeit het besef dat ziektebeelden en daarmee symptomen, het stellen van de 

diagnose en behandelingen bij mannen en vrouwen vaak verschillen. Maar er is nog steeds een grote 

kennisachterstand o.a. op het gebied van hart & vaatziekten, maar ook op het gebied van 

vrouwspecifieke zorg zoals de overgang, hormonen, menstruatie, anticonceptie, gynaecologische 

kanker. En de kennis die er is, is vaak nog verre van toegankelijk voor vrouwen zelf én voor de 

zorgverleners. Met als gevolg verkeerde (of geen) diagnose en behandeling met als gevolg onnodige 

zoektocht voor de vrouw, verminderde kwaliteit van leven en hoge zorgkosten. Ook met betrekking 

tot andere ziektebeelden weet men nog onvoldoende over potentiële verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Daar is een enorme inhaalslag nodig ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek naar 

sekse/gender verschillen in de gezondheidszorg. In 2016 stelde minister Schippers hiervoor slechts 

12 miljoen beschikbaar, dat is 3 miljoen per jaar om t.a.v. alle ziektebeelden de onderzoek 

achterstand in te halen: een druppel op een gloeiende plaat. 

Het is dus goed om te zien dat er steeds meer aandacht komt voor vrouwspecifieke zorg, maar helaas 

voelen veel vrouwen nog steeds schaamte om hun klachten te bespreken en voelen zij zich niet altijd 

gehoord. Door het ontbreken van de juiste zorg op de juiste (centraal georganiseerde) plaats brengt 

dit onnodige extra gezondheidsrisico’s met zich mee en worden vrouwen soms van het kastje naar de 

muur gestuurd. Ook het ziekteverzuim onder vrouwen is vele malen hoger dan bij mannen omdat 

vrouwen vaak langer blijven rondlopen met klachten. Ruim 6 miljoen vrouwen loopt rond met vragen 

over hun gezondheid gedurende de 3 belangrijke levensfasen (puberteit, zwangerschap/geboorte en 

overgang). Onnodig blijven zij hier vaak lang mee rondlopen met als gevolg dat klachten verergeren. 

Onderzoek 
Uit een online onderzoek op Dokter.nl blijkt dat 85% van de vrouwen een E-consult zouden willen 
plannen bij een online verpleegkundige. 40% is bereid hier zelf voor te betalen. Dit plan is ook 
voorgelegd in de besloten facebook groep van NVOG met het verzoek input te leveren. 
 

Wat biedt ZorgZus 
Professionele, laagdrempelige, snelle en efficiënte online hulp, begeleiding & advies aan vrouwen 

met een gezondheidsprobleem. 

Doelgroep cliënten 

Vrouwen van alle leeftijden, woonachtig in en buiten Nederland. Ruim 6 miljoen vrouwen in NL. 
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Zorgaanbod  

• Anticonceptie 

• Menstruatie  

• Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) 

• Fluorklachten 

• Vulvaire en vaginale klachten 

• Urineweginfecties 

• Vruchtbaarheid en kinderwens 

• Overgang/menopauze 

• Urineverlies (stressincontinentie, overactieve blaas) 

• Pijn bij vrijen 

• Bekkenbodemproblemen (verzakkingsklachten) 

• Seksualiteit 

• Hartklachten  

• Voeding & leefstijl 

• Burn-out 

• Depressie 

• Revalidatie na kanker 

Waarom hebben vrouwen dit nodig? Omdat: 

• Vrouwen zich vaak niet gehoord voelen. 

• De huisarts niet voldoende tijd heeft. 

• Vrouwen zich schamen voor hun probleem en dit niet durven te bespreken. 

• Vrouwen te laat zorg inschakelen voor zichzelf, met alle gezondheidsrisico’s van dien. 

• Er lange wachttijden zijn bij de specialist. 

• Vrouwen vaak liever een vrouwelijke zorgverlener raadpleegt voor specifieke 

vrouwenklachten. 

De invloed van Corona op de zorg 
COVID-19 epidemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de 
gezondheidszorg geleid: sommige zorg kwam geheel stil te liggen, soms werd ook zorg in aangepaste 
vorm gegeven, zoals via de telefoon of via beeldbellen. Deze nieuwe ontwikkeling lijkt 
onomkeerbaar. ZorgZus kan hieraan een zinvolle bijdrage leveren. Voor een groot deel van de 
vrouwspecifieke aandoeningen kan het consult via beeldbellen plaatsvinden.  
Corona kan er op termijn ook voor zorgen dat een toenemend aantal vrouwen uitvalt. Zo geeft 59% 
aan dat corona voor veel spanningen op het werk zorgt en voor bijna de helft van de vrouwen brengt 
het ook in hun privéleven veel spanningen mee. Ruim 40% van de vrouwen durft niet tegen haar 
leidinggevende te zeggen dat ze de werkdruk (eventueel gecombineerd met zorgtaken) momenteel 
niet aankan. Terwijl de coronacrisis juist druk zet op de werk-privébalans, die bij verstoring vaak leidt 
tot werkstress. Bron: onderzoek WOMEN Inc .Ook hierbij zou ZorgZus een rol kunnen spelen, zowel 
bij het ondervangen van dit soort problemen en de begeleiding ervan. 
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Marketing & Communicatie ZorgZus 
In het kort: 
Doelgroep vrouwen 

- Via zusenzorg.nl het online platform voor vrouwen met medische zorgvragen. ZorgZus krijgt 

een prominente plek op de website van Zus&Zorg van waaruit vrouwen kunnen linken naar 

de website van ZorgZus om een consult te boeken.  

- Via het online platform Dokter.nl. Dit is één van de grootste online community op het gebied 

van gezondheidsvragen met ruim 1 miljoen bezoekers per maand waarvan 80% vrouw. Via 

dit platform krijgt ZorgZus een prominente banner bij relevante aandoeningen, van waaruit 

vrouwen worden doorgelinkt naar de website van ZorgZus om een consult te boeken. 

- Via de Patiënten Federatie en Zorgkaart Nederland met wie we gezamenlijk kunnen 

optrekken. 

- De vrouwenbladen én online platforms zoals VIVA, Margriet, Libelle, Flair, OPZIJ. OPZIJ is een 

reeds een samenwerkingspartner. 

- Nieuw magazine voor vrouwen FRiDA voor vrouwen over vrouwspecifieke zorg, een 

publieksmagazine dat nog op de markt moet komen en dat via de retail verkocht wordt 

alsook via losse abonnementsverkoop en de patiënten organisaties. 

- Via de communicatiekanalen van de zorgverzekeraars. 

- WOMEN Inc. 

- Flyer en digitale beeldschermen in de huisartspraktijken en poli’s ziekenhuizen 

- Via de nieuwsbrief van de patiëntenorganisaties. 

- Persbericht alle media. 

- Social media kanalen 

Doelgroep zorgprofessionals (1ste en 2de lijn) 

- Aanmelden via zorgdomein.nl 

- Via Thuisarts.nl 

- Via de nieuwsbrief van NHG en/of LHV 

- Via Arts en Zorg 

- Via Mednet, hét onafhankelijke platform voor en door medisch professionals.  
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SWOT Analyse 

 

Intern  Extern  

Strength (sterktes) Weakness (zwaktes) Opportunities (kansen) Threats 

(bedreigingen) 

-Professionele online 
hulp voor vrouwen. 
-Kostenbesparend. 
-14 uur p/d bereikbaar. 
-Gespecialiseerde BIG 
verpleegkundigen met 
de juiste kennis van 
vrouwenzorg. 

-Nog geen verzekerde 

zorg. 

-Nog niet bewezen 

noodzakelijk. 

-Nog niet erkend door 

de zorgautoriteiten. 

 

 

-Tekort aan huisartsen. 

- Huisartsen hebben 

beperkt tijd. 

-wachtlijst specialisten. 
-Kennisachterstand 
vrouwenzorg bij zowel 
vrouwen als 
zorgprofessionals. 

-Klinieken die zelf 

online consulten 

aanbieden. Niet 

onafhankelijk en 

kostbaar. 

-zorgverzekeraars die 

online consulten 

aanbieden, niet de 

juiste kennis. 

Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee 

om? 

-Een landelijk online 

platform inrichten. 

-Online zichtbaar maken 

van de gespecialiseerde 

vrouwenzorgverleners 

over het hele land.  

-Opleiding en RvT van 

medisch specialisten. 

-Contact leggen met 

zorgverzekeraars. 

-Noodzaak en effect 

inzichtelijk maken met 

vragenlijsten.  

-Support en erkenning 

zorgautoriteiten zoals 

het Zorginstituut en 

RVS. 

-Samenwerking 

opzoeken met 

huisartsen en 

specialisten. 

Verlengarm in drukke 

tijden. 

-Samenwerking met 

patiëntenorganisaties 

en beroepsgroepen. 

-Inzichtelijk maken de 

kracht van een 0de lijn 

zorg verpleegkundige. 

- samen met de 

zorgverzekeraar 

optrekken en de 

kwaliteit van de 

geleverde zorg 

garanderen. 
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Zorgprofessionals over ZorgZus 

Yolande Appelman, interventiecardioloog Amsterdam UMC, locatie VUmc: `ZorgZus is een 

belangrijk en toegankelijk initiatief dat vrouwen met een vrouwspecifieke zorgvraag een handvat 

biedt op zoek naar het antwoord! Mijn missie is om de aandacht voor hart- en vaatziekten bij 

vrouwen te vergroten, een inhaalslag te maken met betrekking tot de kennisachterstand en 

onderzoek te doen naar hartklachten veroorzaakt door disfunctioneren van de bloedvaten van het 

hart. En meer in brede zin onderzoek en zorg voor vrouwen te verbeteren. In onderzoek moet altijd 

het antwoord gegeven kunnen worden of de uitkomst zowel voor mannen als voor vrouwen geldt, 

hetgeen nu niet het geval is. En ook de zorg voor vrouwen moet beter, veel zorgverleners hebben 

onvoldoende kennis en vrouwen worden daardoor vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat 

kan en moet echt anders.’ 

Dorenda van Dijken, gynaecoloog OLVG: ‘Ik ben er van overtuigd dat ZorgZus een 
vertrouwenspersoon kan worden voor alle vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen hun verhaal kwijt 
kunnen bij iemand die laagdrempelig toegankelijk is. Problemen die zij ervaren met hun klachten op 
de werkvloer of in hun persoonlijke (seks)leven zijn op deze manier makkelijker te bespreken. Ook kan 
ZorgZus hulp bieden bij fertiliteitsklachten en anticonceptie. Vrouwen worden hiervoor vaak onnodig 
doorverwezen naar de gynaecoloog en worden dan teleurgesteld weer naar huis gestuurd.  ZorgZus 
kan bijvoorbeeld ook handvaten bieden over hoe om te gaan met klachten op de werkvloer of vragen 
beantwoorden over medicatie en hulpmiddelen. Er is vaak behoefte aan geruststelling, gehoord 
worden en vooral ook serieus te worden genomen. ZorgZus kan vrouwen helpen hun zorgvraag 
zodanig te formuleren dat de huisarts beter in staat is specifieker te verwijzen naar een specialist, 
indien nodig. Veel zorg kan prima plaatsvinden bij de huisarts, eventueel in combinatie met 
voorafgaand telefonisch overleg met de gynaecoloog. Dat scheelt de cliënt een hoop eigen risico. Eén 
overkoepelend online zorgloket zou een heel goede ontwikkeling zijn. Niet alleen voor vrouwen 
overigens. Corona heeft de routine doorbroken, dus dit is hét moment om de zorg anders in te richten, 
zodat we de juiste zorg op de juiste plaats kunnen bieden. Het is tijd om ‘over het hekje te denken’, 
zowel wat betreft flexibiliteit als wat betreft samenwerking.’ 
 

Maddy Smeets en Noor Paridaans, gynaecoloog, Bronovo Ziekenhuis: ‘Ontwikkeling van digitale 

zorg is de toekomst. Ik verwacht dat ook jonge vrouwen dit interessant vinden aangezien zij wellicht 

een veel grotere drempel ervaren om met hun klachten naar de huisarts te gaan. Deze groep is 

wellicht in de toekomst meer de doelgroep wanneer de vergoedingen met zorgverzekeraars rond zijn. 

Zorg georganiseerd rondom de patiënt (patiënt centraal) is ook een vorm van de ‘juiste zorg op de 

juiste plek’. Dus daar voldoet dit zeker aan’. 

Wilma Smit en Pauline Ottervanger, gynaecologen: ‘Top! Pauline en ik zijn ook hard bezig, nu met 
name online. We hebben allerlei online programma’s ontwikkeld voor bedrijven en instellingen waar 
veel vrouwen van 45+ werken. Wij geloven ook dat de zorg voor vrouwen veel laagdrempeliger kan 
worden aangeboden. En een fysiek consult is lang niet altijd nodig’. 

Welmoed Reitsma, fertiliteitsarts UMCG: ‘E-health is een geweldige manier om vrouwen te bereiken. 

Ook bij vrouwen met een (onvervulde) kinderwens biedt E-health veel mogelijkheden. Denk aan 

informatieverstrekking over de opties van diagnostiek en behandeling. In het corona-tijdperk merk ik 

als arts dat je via de digitale route steeds meer kunt bewerkstelligen. Veel patiënten vinden het 
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prettig dat ze op afstand geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over onderzoek en kinderwens. 

Intake- en evaluatiegesprekken kunnen via telefoon of beeldbellen worden gevoerd en van afstand 

kan het juiste laboratoriumonderzoek alvast worden ingezet. Vanzelfsprekend zijn er ook 

contactmomenten nodig, waarop aanvullend onderzoek verricht kan worden en er face-to-face 

contact is met een arts. ZorgZus is een waardevolle toevoeging op ons huidige zorgpalet binnen de 

fertiliteit!’ 

Kitty van Riel, oncologisch chirurg, Antonius Ziekenhuis Sneek: `leuk om hierin mee te denken. Ik zou 

de leeftijd van vrouwen loslaten, je wilt er zijn voor alle vrouwen. In plaats daarvan zou ik iets 

duidelijker omschrijven voor welke doelgroep vrouwen je iets kunt betekenen. Ook zou ik ZorgZus 

meer in relatie brengen met de huisarts. Meer de samenwerking benadrukken. Een consult met een 

online verpleegkundige kan de huisarts ontlasten en het geeft vrouwen het vertrouwen dat hun eigen 

huisarts betrokken is. Beeldbellen zou ik prefereren boven een telefonisch consult. ZorgZus kan een 

mooie keuzehulp zijn voor vrouwen op allerlei vlakken. Op mijn vakgebied zie ik met ZorgZus zeker 

mogelijkheden voor de revalidatie van vrouwen na borstkanker. Ik zie in mijn praktijk veel vrouwen 

worstelen over hoe ze verder moeten na de behandeling. Er doen zich vaak problemen voor fysiek, 

mentaal, op het werk, in de relatie en in het gezin maar ook het zelfbeeld van vrouwen kan 

zijn aangetast. Sommige vrouwen voelen zich vaak aan de zijlijn te komen staan en vinden 

het lastig om dat te veranderen of daar een positieve draai aan te geven. Dit verschilt natuurlijk wel 

per casus en per vrouw. Er zijn ook vrouwen die er heel sterk uitkomen en elke dag het leven plukken. 

Ik gun dat alle vrouwen. Ik zou graag een bijdrage leveren aan het helpen empoweren van mijn 

patiënten. Daar is dus soms wel hulp voor nodig. Ik denk dan aan een combinatie van coaching 

(persoonlijk vlak, relationeel en op het werk), yoga, beweging, voedingsadvies). ZorgZus, in de vorm 

van een mammacare verpleegkundige, zou hierin een rol kunnen spelen’. 

Vera Haitsma, gynaecoloog, Karmenta (specialistische praktijk voor de vrouw) “Het voorstel ziet er 

al erg goed uit en hopelijk voegt mijn bijdrage nog iets toe. In de afgelopen 7 jaar heb ik veel ervaring 

opgedaan met het online adviseren van patiënten. Hoewel het op het eerste gezicht onpersoonlijk 

lijkt, blijkt juist vaak het tegenovergestelde het geval. Vrouwen durven meer te vragen en zijn niet 

bang al hun twijfels en onderliggende problemen te bespreken. Het helpt denk ik erg dat je als 

zorgvrager in je eigen vertrouwde omgeving zit en in rust je vragen opschrijft. Het opschrijven ordent 

en verheldert de vraag. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook voor het antwoord van de zorgverlener. 

Het is voor mij dan ook een zeer waardevolle manier gebleken om vrouwen te informeren. De grote 

hoeveelheid informatie die op het internet is te vinden, kan zo behapbaar en op de persoonlijke 

situatie van de vrouw worden toegepast. Weten wat alle mogelijkheden zijn en welke weg je kan 

bewandelen is een essentiële stap in een geslaagde behandeling. Veel succes met je project Mariska. 

Ik hoor het graag van je als ik nog iets kan betekenen” 

Azucena Cuijpers, vrouwenarts New Woman’s Health (voormalig huisarts): ‘Mijn missie is om 

vrouwen te helpen om hun gezondheid te transformeren. Ze het vertrouwen te geven dat zij zelf in 

staat zijn om hun gezondheid vorm te geven. Dit door hen de juiste informatie en handvatten aan te 

reiken. Met handvatten bedoel ik: advies over voeding en leefstijl, mind-body technieken als 

meditatie, yoga- en ademhalingsoefeningen, suppletie (bijvoorbeeld in de vorm van 

voedingssupplementen of hormoontherapie), coaching en zo nodig medicijnen. Daarnaast wil ik 

aandacht vragen voor het enorme belang van vrouwspecifieke zorg en geneeskunde. Een stille 

pandemie aan vrouwenklachten voltrekt zich. Vrouwen met allerhande lichamelijke en mentale 

mailto:info@zusenzorg.nl


 

Zus & Zorg, it eilan 4, 8621 CR Heeg - 085 0408063 - info@zusenzorg.nl  
KvK 58554998 - BTW  NL851144895B01 - IBAN NL66ABNA0623667177 

klachten worden onvoldoende erkend, herkend, gezien en gehoord. Het is de hoogste tijd dat hier 

verandering in komt. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft door de coronacrisis kennis kunnen 

maken met E-health. Dit zet de deur wagenwijd open voor het aanbieden van meer consulten, 

begeleiding en informatie via een online loket. Als voordelen zie ik een grotere groep vrouwen die je 

kunt helpen. Verder is digitale zorg tijdbesparend en kosteneffectief. Nadelig vind ik dat je de één-op-

één connectie mist en dat subtiele non-verbale signalen sneller aan je aandacht ontsnappen. Alles bij 

elkaar kan E-health in mijn ogen dienen als een enorm waardevolle toevoeging op de huidige zorg.’   

Marco Blanker, huisarts UMCG: ´Mooi concept heb je beschreven. Ik zie er vooral de mogelijkheid in 

om zelfmanagement te promoten én om vrouwen beter voorbereid bij hun (huis)arts aan te laten 

kloppen. Nu komen te veel huisartsen er gewoon mee weg dat zij suboptimale of helemaal geen zorg 

leveren, simpelweg omdat vrouwen ook te weinig weten van de behandelopties. Dat geldt voor veel 

van de door jou opgesomde aandoeningen.  

Renée Sytema, Huisarts Harlingen: ‘Ik vind het een duidelijk verhaal en een mooi streven om 

vrouwenzorg meer aandacht te geven! Wel vraag ik me af welk soort vragen vrouwen bij de poli 

zullen neerleggen die ze niet bij de huisarts stellen. Ze moeten dan toch een flinke drempel voelen om 

naar de huisarts te gaan en bereid zijn in plaats daarvan een betaald telefonisch of digitaal advies te 

krijgen. Met het risico om alsnog doorverwezen te worden naar de huisarts. Maar misschien is die 

drempel hoger dan ik me realiseer. Waar ik ook benieuwd naar ben is of het daadwerkelijk een 

lastenverlichting voor huisarts/tweede lijn betekent of dat het juist tot meer vragen en/of 

verwijzingen zal leiden. Is daar iets over bekend vanuit vergelijkbare initiatieven? Tot slot zou ik 

adviseren om het contact met de huisartsen en andere zorgverleners wel te blijven zoeken, zodat ze 

mee kunnen leren en mogelijk zelf meer aandacht krijgen voor dergelijke vragen. Maar ook zodat er, 

waar nodig, een goede samenwerking kan ontstaan. Zorg dat de (gevoelde) afstand tot andere 

zorgverleners niet te groot is. Dan is de bereidheid om mee te denken en samen te werken groter’. 

 

Zorgverzekeraars 
Diverse zorgverzekeraar worden momenteel benaderd.  

Achmea Zilveren Kruis heeft in 2016 haar medewerking toegezegd om bij te dragen aan een betere 
gezondheidszorg voor vrouwen. Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Achmea-Zilveren Kruis: “Ik 
nodig medisch specialisten en zorgprofessionals uit om aan te geven waar specifieke zorg voor 
vrouwen noodzakelijk is”. Bron: rapport Gender & Gezondheid WOMEN Inc. 2016. 

Jeroen Crasborn, senior adviseur bij  Zilverenkruis tot  juni 2020, als adviseur van de Board en 

directie, betrokken geweest bij het mee ontwikkelen van de Kennisagenda Gender en Gezondheid 

van Zonmw vanuit de alliantie gender & gezondheid, lid van de commissie gender en gezondheid van 

Zonmw. “Ik vind jullie initiatief belangrijk en zinvol om voor te gaan.  Maak een coalitie van Vrouw 

vertegenwoordigende groepen en zorgprofessionals die namens jullie een pleidooi houden voor jullie 

product. Maak goed inzichtelijk wat de behoefte is bij vrouwen voor dit product en kijk of je dat meer 

gedifferentieerd inzichtelijk kunt maken bijv: jongen meisjes die het moeilijk vinden om bij 

mannelijke huisarts hun eerste onderzoek moeten ondergaan of overgangsproblematiek die 

onvoldoende diepgaand besproken wordt etc. Overweeg jullie waarde eens te bespreken samen met 

zorgprofessionals (specialist, huisarts, gynaecoloog, verpleegkundige) en een vrouw 
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vertegenwoordigende groep om jullie initiatief met het zorginstituut te bespreken waarbij het 

doelmatigheid van zorg het startpunt van denken moet zijn. 

Zorgautoriteiten 

De Raad van Volksgezondheid (RVS), het Zorginstituut Nederland en de NZA zijn benaderd. De eerste 

reacties zijn heel positief en de bereidheid is er om ZorgZus op de agenda te zetten om draagvlak en 

support te krijgen. 

Bij de NZA komt ZorgZus in aanmerking voor de regeling `Beleidsregel innovatie voor kleinschalige 

experimenten´. Deze dient dan samen met een zorgverzekeraar te worden ingediend. ZorgZus kan 

ook een aanvulling zijn op de zorg bij bestaande zorginstellingen waarmee al afspraken met de 

zorgverzekeraar zijn gemaakt. Samen kan dan worden gekeken op welke wijze een dergelijk consult 

gedeclareerd kan worden. 

 

Partners 

Medicinfo 

Zus & Zorg bekijkt samen met Medicinfo de mogelijkheden tot samenwerking voor de online 

ZorgZus. Medicinfo biedt al 20 jaar betrouwbare communicatie en begeleidingsmiddelen in de 

zorgsector. Zij spelen continue in op de veranderende zorgvraag en behoeften. Medicinfo bouwt 

apps, mobiele websites en levert zelf ook diensten zoals de online huisarts, zorgwebinars, ggz 

coachlijn e.a. digitale hulplijnen in de zorg. Goede informatiebeveiliging en de bescherming van 

medische persoonsgegevens staan bij hen hoog in het vaandel. Medicinfo voldoet dan ook aan zowel 

de NEN 7510 als de ISO 27001-norm, twee belangrijke certificaten in de zorgwereld. ISO 27001 is de 

internationale standaard voor informatiebeveiliging. De NEN 7510 certificering is specifieker gericht 

op de zorgsector, in deze norm staat beschreven hoe medische- en patiëntgegevens beveiligd 

moeten worden. Zo is zorg op afstand altijd dichtbij. Persoonlijk, vertrouwd en deskundig.  

Dokter.nl de grootste gezondheid community van Nederland 

Op dit moment is de rubriek Vrouw & Vraag actief op het platform van Dokter.nl en krijgt Zus & Zorg 

wekelijks vragen van vrouwen voor een specifieke zorgprofessional. Dokter.nl is al bijna 20 jaar hét 

online platform in de gezondheidszorg. Een toegankelijk platform, laagdrempelig forum, 

informatieve artikelen en medische dossiers over gezondheid en gezond blijven. Naast het 

gezondheidsnieuws en de wekelijkse nieuwsbrief is het forum uitgegroeid tot een ontmoetingsplek 

voor meer dan 1.000.000 mensen per maand. Met Dokter.nl wil zusenzorg.nl zich sterk maken om de 

vrouwenzorg zichtbaard en toegankelijk te maken en kennis van zorgprofessionals delen met het 

publiek.  
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WOMEN Inc. 
Zus & Zorg is door WOMEN Inc. Ingehuurd om het Project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid te 

leiden, met als partners FMS, NHG, de Patiënten Federatie en ZonMW. Een belangrijk knelpunt bij 

het onderwerp sekse en gender in relatie tot gezondheid is dat veel kennis ontbreekt, versnipperd is 

en dat bestaande kennis nog onvoldoende geïmplementeerd wordt in de praktijk. Het doel van het 

project is daarom het verzamelen, verspreiden, implementeren en duurzaam borgen van bestaande 

en nieuwe kennis op het gebied van sekse en gender in relatie tot gezondheid. 

WOMEN Inc. Zet zich al ruim 10 jaar in voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen. De 
gezondheidszorg is gebaseerd op het mannenlichaam. Hierdoor leven vrouwen vaker in slechte 
gezondheid dan mannen. Door rekening te houden met genderverschillen, verbetert de zorg voor 
vrouwen én mannen. Zodat iedereen gezondheidszorg op maat krijgt. 
https://www.womeninc.nl/themes/gezondheid 
 
Uit onderzoek blijkt dat: 

• meer dan 60% van de vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out ervaren een groot 
taboe bij het bespreken van klachten met hun werkgever. Ook geeft een meerderheid van de 
vrouwen (60%) aan dat er niets werd gedaan toen zij de klachten aan hun werkgever kenbaar 
maakten. Hierdoor komt ondersteuning vaak te laat en is het risico op (langdurig) verzuim 
groot. 

• de overgrote meerderheid van de vrouwen (85%) vindt dat je er zelf voor moet zorgen om 
niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren, melden vrouwen zich niet altijd ziek 
(79%). 2 op de 5 vrouwen nemen dan bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op. Dit gaat 
vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt 
uiteindelijk toch langdurig uit.’ In 81% van de gevallen heeft verzuim door stress een 
duidelijke oorzaak. 

• Dat vrouwen gemiddeld 83 jaar worden en daarvan brengen zij 19 jaar door in slechte 
gezondheid, voor mannen is dit 15 jaar. 

• Hart en vaatziekten bij vrouwen vaker worde gemist of onder behandeld dan bij mannen. 

• Vrouwen 3 x zo vaak last hebben van migraine dan mannen 

• Vrouwen 50% meer bijwerkingen melden van medicijnen dan mannen en worden 33% vaker 
opgenomen in het ziekenhuis in verband met bijwerkingen. 

• Vrouwen gemiddeld 5 jaar later dan mannen de  juiste diagnose bij de ziekte van Bechterew 
krijgen (een vorm van reuma) 

• Het risico op een depressie bij vrouwen 2 keer zo groot is als bij mannen. Angststoornissen 
komen eveneens vaker voor bij vrouwen. 

• Endometriose bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt. Toch duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar 
voordat vrouwen de diagnose krijgen. 

• 70 tot 90% van de zorggebruikers met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten is 
vrouw. 

 
Metty Spelt: “Wat goed dat je al zover bent met dit mooie initiatief om meer aandacht te vragen 

voor vrouwspecifieke klachten zeker als het aanvullend gaat zijn op al bestaande zorg voor vrouwen. 

Ook wij als WOMEN Inc. vinden het belangrijk dat de juiste zorg mbt vrouwspecifieke klachten aan 

vrouwen gegeven moet worden en het zou mooi zijn als ZORGZUS hier een wezenlijke bijdrage aan 

gaat leveren” 
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Over Zusenzorg.nl – kennisplatform voor vrouwenzorg 

zusenzorg.nl is al ruim 10 jaar een laagdrempelig, betrouwbaar online platform voor vrouwen met 

medische zorgvragen. Met informatie over vrouwspecifieke gezondheidsproblemen en een overzicht 

van gespecialiseerde zorgprofessionals op wie zij een beroep kunnen doen.  

Aanleiding: De afgelopen decennia is er enorme voortgang geboekt op het gebied van 

vrouwspecifieke zorg, zoals voor borstkanker, gynaecologische aandoeningen en de overgang. 

Vrouwen moeten echter zelf op zoek naar de juiste informatie. Welke behandelingen bestaan er voor 

een specifieke aandoening en welke arts is hierin gespecialiseerd?  De kennis van zorgprofessionals 

over vrouwspecifieke zorg is niet toegankelijk voor een breder publiek, en specifiek vrouwen. Voor 

informatie over aandoeningen en behandeling wordt het internet veelvuldig gebruikt. Vaak is niet 

duidelijk van wie de informatie afkomstig is en of deze onafhankelijk is. Hoe kun je door de bomen 

het bos nog zien? Een bundeling van betrouwbare informatie is noodzakelijk zodat vrouwen zelf de 

regie kunnen nemen over hun gezondheid.  

Visie: Vrouwen moeten de regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid en op basis van 

betrouwbare informatie de zorg kiezen die het beste bij ze past. Kortom, een volwaardige 

gesprekspartner zijn van de behandelende zorgverlener. 

Missie: een kennisplatform inrichten voor vrouwspecifieke zorg, waar zorgverleners hun kennis 

delen met alle vrouwen die op zoek zijn naar betrouwbare informatie over aandoening en 

behandeling en daarmee in direct contact kunnen komen met de juiste gespecialiseerde 

zorgverlener. 

Wat doet zusenzorg.nl? 

Zusenzorg.nl breidt dagelijks haar netwerk van zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en 

zorgaanbieders uit om met elkaar de kennis over vrouwspecifieke zorg op toegankelijke wijze 

zichtbaar te maken voor vrouwen van alle leeftijden. Hiervoor gebruiken wij drie communicatie 

platforms:  

• Het online platform zusenzorg.nl waar zorgprofessionals hun kennis delen over aandoening 
en behandeling met  vrouwen van alle leeftijden.  

• Het nieuwe publieksmagazine FRiDA voor vrouwen. Over alle gezondheids- en zorgaspecten 
die je raken in de verschillende fases van het leven.  

• Het Vrouwenzorgplein op diverse evenementen met lezingen en speedconsults door  
zorgprofessionals. 
 

Hoe werkt het zusenzorg.nl? Zorgprofessionals kunnen hun kennis delen met een breed publiek. Via 

een persoonlijke profielpagina, die informatie geeft over de specifieke werkwijze en 

behandelmethoden. Via een contactformulier op deze profielpagina, waarmee bezoekers een directe 

medische zorgvraag kunnen stellen en eventueel een e-consult kunnen boeken. En via webinars en 

andere (online) evenementen die in samenwerking met zorgverleners worden georganiseerd.  

Voor wie? Zusenzorg.nl is het kennisplatform voor vrouwen die voor zichzelf – of iemand uit hun 

omgeving – op zoek zijn naar onafhankelijke informatie over vrouwspecifieke zorg. Van een 

laagdrempelige eerste behoefte aan informatie, tot wetenschappelijk onderzoek of het vinden van 

de juiste professional of behandeling. Op het platform hebben vrouwen toegang tot alle profielen 
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van artsen en gezondheidsprofessionals die bij het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast werkt 

zusenzorg.nl samen met andere gezondheids- en vrouwenplatforms, patiëntenorganisaties én 

mediapartners.  Het gezamenlijk potentieel bereik komt daarmee uit op ruim 1 miljoen unieke 

bezoekers per maand.  

NIEUW: FRiDA, een magazine over vrouwspecifieke zorg 

Een nieuw publieksmagazine over vrouwspecifieke zorg: FRiDA! Over alle gezondheids- en 

zorgaspecten die vrouwen raken in de verschillende fases van hun leven. Met interviews van medisch 

specialisten, wetenschapsinformatie, taboe onderwerpen uitgelicht, medisch panel met Q&A, 

gezonde leefstijl etc. Dit publiekstijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen en voor het eerst in 

januari 2021 in een startoplage van 25.000 exemplaren (in de winkels, abonnement, via 

ledenverenigingen zoals patiëntenorganisaties). Het magazine krijgt een volledige eigen identiteit en 

uitstraling maar in nauwe verbinding met het online platform van Zus & Zorg. Insteek: positief 

informatief glopinieblad.  

Events 

Zus & Zorg zet vrouwspecifieke zorg niet alleen online, maar ook tijdens evenementen en 

publieksbeurzen op de kaart. Bijvoorbeeld via lezingen van artsen over specifieke aandoeningen of 

over de nieuwste medische ontwikkelingen. Daarbij is Zus & Zorg onder meer de organisator van het 

Vrouwenzorgplein op de Nationale Gezondheidsbeurs. Artsen en andere medische professionals uit 

et hele land komen daar hun kennis delen tijdens workshops, lezingen en speedconsults door 

zorgprofessionals.  
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Ondernemers 

 

Mariska Meijer (1965, zorgmarketeer en directeur zusenzorg.nl. Heeft 
meer dan 25 jaar ervaring in marketing & communicatie in de 
gezondheidszorg en heeft haar eigen bureau 
www.zusenzorgcommunicatie.nl. Ze richtte o.a. in 2002 een kliniek op 
voor vrouwen met bekkenbodem-en overgangsklachten in 
samenwerking met UMC Utrecht en Amsterdam UMC. Zij heeft zich als 
missie gesteld om meer aandacht te vragen voor vrouwspecifieke zorg, 
het doorbreken van taboes en het delen van kennis over specifieke 
behandelingen en daarvoor geschikte zorgverleners. Initiator en 
eigenaar van zusenzorg.nl, organisator van het Vrouwenzorgplein op de 
Nationale Gezondheidsbeurs. Contact: mariska@zusenzorg.nl, 085-
0408063 of 06-52447005. 

 

 

Itske Kappert(1979), physician assistant en directeur Itswomencare. 
Opgeleid op het gebied van vrouwenzorg. Ze heeft jarenlange ervaring 
in de (vrouwen)zorg, zowel in de 2e lijn als ook in de huisartsenpraktijk, 
op de regiopoli (anderhalvelijns zorg gynaecologie) en in een zelfstandig 
behandelcentrum. Haar missie is om op een laagdrempelige manier, 
persoonlijke en professionele, vrouwenzorg aan te bieden dicht bij huis. 
itswomencare.com  Contact: info@itswomencare.com, 06-19096681 
 

 

 

Marianne Verhoeven (1959), eigenaar en hoofdredacteur OPZIJ. Begon 
haar carrière in de opiniebladen Haagse Post en HP/De Tijd, waarna zij 
de gezondheidszorg indook. Via de Hartstichting, waar ze onder meer 
initiator van de Nationale Cholesteroltest was en als directeur van het 
Prinses Beatrixfonds voor spierziekten werkte, bleek haar drive voor 
betere en zichtbare zorg. Teruggekeerd in bladenland als 
hoofdredacteur van OPZIJ gaf ze daarin ruim baan aan vrouwspecifieke 
zorg, ook te zien aan de nummers 1 in de Top 100 meest invloedrijke 
vrouwen van OPZIJ, van Garin Geamers (Ouderenzorg), Wanda de 
Kanter (tabakslobby) en de huidige nummer 1, cardioloog Angela Maas 
(vrouwenhart). Contact:Marianne.verhoeven@opzij.nl. 
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Medische Adviesraad, intervisie en opleiding ZorgZus 

 

Yolande Appelman (1963), interventiecardioloog Amsterdam 
UMC, locatie VUmc, met als belangrijkste aandachtsgebied hart- 
en vaatziekten bij vrouwen. Haar missie is om de aandacht voor 
hart- en vaatziekten bij vrouwen te vergroten, de 
kennisachterstand bij zorgprofessionals te verkleinen en 
onderzoek te doen naar hartklachten veroorzaakt door 
disfunctioneren van de bloedvaten van het hart. Zij  

 

 

Dorenda van Dijken (1958), gynaecoloog OLVG West, 
Amsterdam. Docent aan de opleiding voor 
menopauzeverpleegkundigen aan het Erasmus MC, voorzitter 
stuurgroep Women’s Health NVOG, lid projectgroep patiënten 
informatie Thuisarts.nl en voorzitter van de Dutch Menopause 
Society. Haar missie is om de herkenning en erkenning van 
overgangsklachten bij zowel vrouwen als bij zorgprofessionals te 
verbeteren, hen bewuster maken van de gezondheidsrisico’s op 
de langere termijn. 

 

 

Maddy Smeets (1958) gynaecoloog Bronovo Ziekenhuis in Den 
Haag en directeur van de kliniek Endometriose in Balans, een 
expertisecentrum voor vrouwen met endometriose.  Naar 
schatting komt Endometriose bij 1 op de 10 vrouwen voor. Toch 
duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat vrouwen de diagnose 
krijgen. Er is teveel onwetendheid over deze aandoening zowel 
bij vrouwen als zorgprofessionals. Zij wil zich hard maken om hier 
verandering te brengen. De kliniek is een 3de lijn 
behandelcentrum. 

 

 

Marco Blanker, huisarts in Zwolle en onderzoeker UMCG. Zijn 
onderzoek richt zich vooral op plasklachten en andere problemen 
van de bekkenbodem bij (mannen) en vrouwen. Hij maakt zich 
sterk voor beter zelfmanagement van patiënten waarmee 
klachten kunnen verminderen. 
Hij ontwikkelde hiervoor, samen met collegae, een app. Sinds 
april 2016 schrijft hij blogs voor Medisch Contact. Sinds 
september 2018 is hij lid van het Regionaal Tuchtcollege te 
Zwolle. 
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Adviseurs & partners 

 

 

Paula Kragten (1963) is content- en communicatiespecialist op 
het gebied van vrouwengezondheid in het algemeen en 
menstruatie en overgang in het bijzonder. Ze is oprichter van 
online magazine Period! - dat sinds 2014 in een Nederlandstalige 
editie en sinds 2015 in een Engelstalige editie verschijnt en lezers 
heeft in bijna 70 landen - en auteur van het boek Mooi rood is 
niet lelijk. De beschikbare kennis op een laagdrempelige manier 
toegankelijk maken is belangrijk.  
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