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De Virtuele Patiënt is een serious game die is gericht op het trainen van vaardigheden en inzicht in 
één op één communicatie tussen eerstelijns zorgprofessionals en patiënten/cliënten met complexe 
problematiek. Dit zijn mensen die op meerdere domeinen problemen hebben - fysiek, psychisch, 
sociaal en/of maatschappelijk – en die een groter risico op gezondheidsschade hebben door over- of 
onderbehandeling. 

Succesvolle benadering van complexe problematiek - In achterstandswijken zijn relatief veel 
patiënten/cliënten met complexe problematiek. Zorgprofessionals in Overvecht werken binnen de 
context Gezonde Wijk Overvecht, al geruime tijd succesvol met het ‘4D model’ aan het verbeteren 
van de gezondheid van de Overvechters en aan het terugdringen van de druk op de eerstelijnszorg. 
Uit onderzoek en uit de ervaringen van professionals blijkt dat voor succesvolle aanpak van 
complexe problematiek de communicatie tussen zorgverlener en patiënt essentieel is, om 
wederzijdse verwachtingen helder te hebben en de regie van de patiënt te stimuleren. 

Universiteit Utrecht - Het belang van goede één op één communicatie in de relatie zorgverlener – 
patiënt/cliënt wordt breed onderkend. De Universiteit Utrecht werkt momenteel aan de ontwikkeling 
van een communicatiespel, 
Communicate!, ten behoeve van het 
curriculum communicatieve 
vaardigheden voor geneeskunde, 
psychologie, farmacie en 
diergeneeskunde. In 2014 is een 
veelbelovend prototype 
gepresenteerd; medio 2015 is de 
eerste productversie gereed. 

Samenwerking – Volksgezondheid 
Gemeente Utrecht is initiatiefnemer 
van De Virtuele Patiënt. Zij heeft, in het kader van innovatie van de zorg, aansluiting gezocht en 
gevonden bij de ontwikkeling van Communicate!. Het doel daarvan is om de software die de 
Universiteit Utrecht ontwikkelt te voorzien van praktijkscenario’s en de spelomgeving daardoor 
geschikt te maken voor gebruik door zorgprofessionals in Utrecht. De serious game, inhoudelijk en 
functioneel toegespitst op deze context, heet De Virtuele Patiënt. Om praktijkscenario’s te 
ontwikkelen, werkt Volksgezondheid Gemeente Utrecht samen met professionals in de Utrechtse 
wijken.  

Resultaten en vervolg - De resultaten met de spelomgeving en praktijkscenario’s zijn zeer 
bemoedigend. De Virtuele Patiënt lijkt zeer goed inzetbaar voor bewustwording en training van de 4D 
werkmethodiek en voor het overdraagbaar maken van praktijkervaringen. Dit gevoel van potentie 
wordt gedeeld door zorgprofessionals in Utrecht. Na de laatste ontwikkelslag door Universiteit 
Utrecht wordt de toepasbaarheid van de spelomgeving verder onderzocht. Stichting Volte, die 
landelijk professionals ondersteunt en schoolt in het werken met complexe problematiek, integreert 
vervolgens De Virtuele Patiënt in haar scholingsaanbod, waardoor in heel Nederland kan worden 
gewerkt met De Virtuele Patiënt. 


