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Ide ate
We are a service design Agency. We create
behavioral interventions, solutions for
complex questions. Based on real needs,
with attention to detail.

Amete van den Berg
ideate.nl | amete@ideate.nl
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How might we stimulate commuters to
use different modes of transport?

How might we relieve nurses of their
administrative tasks and implement this
service?

How might we prevent hospital
readmission after surgery?

How might we stimulate young parents
to serve water instead of sugary drinks?
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Chiesi
Pharmaceuticals
asked:

How can we contribute in new innovative
ways to better transplant care?

5

Interview
nephrologists
about issues in
transplant care

Chiesi
Pharmaceuticals
asked:

Va l i d a te t h e m o s t
important themes
for innovation in
a survey

brainstorm about
solutions with a
multidisciplinary
team

How can we contribute in new innovative
ways to better transplant care?

de velop a
rehabilitation
program for
kidney transplant
patients?
Ho w mig ht we

There is a lot of attention
for the surgery, and a lack
of attention for
rehabilitation.

Sponsored by:

It is difficult for people to

The challenge is not

start exercising and to

receiving the doctors

change their lifestyle after

advice, but to apply it to

years of being ill. Many

your daily advice.

patients gain weight and
develop diabetes

A walking
program with
kidney
transplant
patients that
fe els familiar
A box with positive
information about a
healthy lifestyle, handed
out at a logical moment,

Sponsored by:

Start walk&talk, a weekly

The Frontrunner is

walking program

supported by healthcare

organized by a trained

specialists who join the

patient, the Frontrunner

walk and conversations.
To share extra
information.

A walking
program with
kidney
transplant
patients that
fe els familiar
“This box must
be cheerful, with little
gifts that inform and
celebrate the new
chapter in life.”

Sponsored by:

“Because patients
organize this, it feels low
key. When doctors or
professionals join, I feel taken
seriously. It would be nice to
have different
conversations.”

“Let’s be
practical. Joining the
walk, depends on the
location, and time of day. I
don’t want it to be an
obligation”

T h e

o r g a n i z a t i o n

o f

W a l k & T a l k

Di v ision of roles

Frontrunner
Heal thcare
professional

Sponsored by:

Participants
(patients and their
loved ones)

T h e

c o n c e p t

What did we do?
Organize
& train
Frontrunner
s

Inform
patients

Communicate Start walking

Find a patient that wants to

A box with information

Frontrunner

Join the program, Walk&Talk

lead a walking group. Train the

and products that help

communicates

and have different conversations

patient and the specialist

adopt a healthy lifestyle

about weekly walks

with patients and specialists

together

Sponsored by:

T h e

c o n c e p t

What did we cre ate
Inform
patients

Communicate Start walking

Op je telefoon

Walk
&Talk

Er is een app waar je alle
informatie kunt terugvinden over
jouw wandelgroep.
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De koploper stuurt je elke week
een reminder om op de app te
kijken.

Meer info
3

Doel van Walk&Talk

waarom wandelen?

Spreek samen jullie rolverdeling af. Bepaal hoe jullie

Er komt een App. In
App kan degaan
Koploper
een
dedeze
wandelingen
organiseren
en begeleiden.
wandeling uitzetten.
En deze
inplannen.
Verken
dewandeling
wandelingen.
Bekijk hiervoor pagina 4.

Via de app laat je weten of je deze
week meewandelt.

Deze wandelingen zijn mogelijk
gemaakt door Amsterdam UMC,
locatie VUmc.
hoe werkt het?

waar

verhalen

meedoen

Pagina 2

Communiceer met zorgprofessionals over de route
Wandelaars kunnen per keer aangeven of ze
je wilteen
starten
met de eerste wandeling.
deelnemen, of niet.en
Dewanneer
app genereert
overzicht
De het
zorgprofessionals
dat patiënten weten van
voor de koploper van
aantal deelnemerszorgen
per
het bestaan van Walk & Talk. Zij regelen
de flyers
wandeling.
Doel
van en
Walk&Talk
posters. Zorgprofessionals wijzen tijdens afspraken
hun patiënten op het bestaan van Walk & Talk. Bij
interesse verwijzen zij patiënten naar deSamen
Koploper.bewegen is leuker

Samenloop
Pagina 1

Samen op stap met een nieuwe
nier

dan alleen.
Doel Walk&Talk
Samen met niertransplantatiepatiënten gaan we
Als Koploper krijg je de contactgegevenswandelen
van
en werken aan de conditie. Tijdens het
Waarom Walk&Talk
geïnteresseerden enOrganisatie:
potentiële deelnemers.
Je
wandelen kunnen we in gesprek over onze eigen
belt patiënten op om meer over de wandelingen
metDeelnemers
transplantatie.
zijn een
aantal ervaring
deelnemers.
te vertellen. Jij kunt Er
patiënten
informeren
en

Samenloop

zijn
niertransplantatiepatiënten
enthousiasmeren over
deelname
aan de wandelingen. die samen een
is om aangestuurd
laagdrempelig,
Als iemand wilt deelnemen
maak je vormen.
een Het doel
wandelgroep
Zij worden
dooractief, gezellig, bezig
(telefonische) afspraak.
maakt kenniste
en zijn.
je vraagt
eenJekoploper.
in dit gesprek altijd naar de huidige conditie van de
Starten
met Walk&Talk
ander. Zorg dat je weet
ver & hoeis
snel
iemand
Eenhoe
deelnemer
de
koploper.
Dit
is
een
patiënt
die
Nieuwe sociale contacten aangaan
met mensen die
kan lopen.
een training krijgt en deverhalen
wandelgroep
coördineert.
herkennen,
vanwegemet
vergelijkbare
Daarnaast werk je aan de betrokkenheidjouw
van de
Walk&Talk
De koploperdoor
deelt
ervaring
vanEn
de dit
groep
met deStarten
groep deelnemers. Bijvoorbeeld
een
WhatsApp
ervaringen.
combineren
met de fysieke
programmacoördinator.
groep te starten. Hiervoor
moet je altijd voordelen
toestemmingvan bewegen.
vragen. Als koploper informeer je de programma
coördinator over de Zorgprofessionals
ontwikkelingen in delopen
groep,regelmatig mee met
Dit is een
We zijn het programma Walk&Talk
zodat we kunnen leren
van de pilot.
deelnemers
en koploper.
De pilot.
zorgprofessional

Na een niertransplantatie mag je weer
bewegen. Bewegen is belangrijk voor je lijf.
Samen bewegen is leuker dan alleen.
Nierpatiënten wandelen 1 keer per week in een
groep.
De wandelgroepen wandelen op veel plekken
in Nederland.

Een wandelgroep heeft een koploper. De
koploper regelt de wandeling. Iedere week
wandelt een groep een nieuwe route.

Walk & Talk
Samen bewegen is leuker dan alleen.
Samen op zondagochtend wandelen we
met niertransplantatiepatiënten.

Bewegen is belangrijk voor je
lijf. Na een niertransplantatie is
bewegen extra belangrijk. Het
draagt bij aan behoud van je
nieuwe nier.
Samen bewegen is leuker dan
alleen. Een keer per week
op zondagochtend wandelen
nierpatiënten samen.
Eén patiënt is koploper. De
koploper regelt de wandeling en
de route.
Meld je aan en wandel gratis mee.

Wil je meewandelen?
Meld je aan en wandel gratis mee.

Hoe werkt Samenloop?
De koploper zoekt een veilige route uit. De
koploper vertelt waar we starten. We starten
steeds op een ander punt. Een route is
4,5 kilometer. Als we rustig lopen, duurt de
wandeling 1 uur. Na de wandeling drinken

aan heten
testen.
Koplopers
en Amsterdam UMC locatie
ondersteunt de koploper
de coördinator
wanneer
VUmc organiseren samen wekelijkse
wandelingen
Uitzetten
van de route
wenselijk.
vanaf september.

Programmacoördinator zorgt dat het
Uitzetten van de route
programma loopt Wij
en we
lerengraag
van deze
willen
met pilot.
jullieDe
leren wat goed gaat en wat
programmacoördinator
beter initieert
kan. ook tussentijdse
evaluatie met koplopers.
Je mag zaken die je opvallen altijd delen met Eva

wandelingen zijn voor iedereen die een nieuwe
nier krijgt of heeft gekregen. Vrienden en
familie mogen ook mee wandelen.

een koploper

Anne Hartman - e.hartman@amsterdamumc.nl
Of met Amete van den Berg - amete@ideate.nl

Op elke plek is een koploper. De koploper
is een nierpatient. De koploper heeft les
gehad om de wandelingen te organiseren. De
koploper regelt de wandelingen in jouw buurt.

Groep betrekken
Groep betrekken

Je hoort van de koploper alles over de
wandeling.
• Je hoort waar de wandeling start.
• Je hoort hoe laat de wandeling begint.
• Je hoort hoe lang de wandeling duurt.

Omgaan met uitzonderlijke situaties

Heb je vragen over de wandeling? Bel dan met
de koploper.

Op je telefoon

Omgaan met uitzonderlijke situaties

Walk
&Talk

De koploper stuurt je elke week een bericht.
Dit is een SMS of een Whatsapp-bericht. In dit
bericht staat waar de volgende wandeling is.
Op jouw telefoon vul je in dat je mee wandelt.
Of je vult in dat je niet mee wandelt.

Kidneybox after
hospital discharge

Alle niertransplantatiepatiënten zijn welkom.
Er zijn lange en korte
wandelroutes.
Tijdens het wandelen
kunnen we in gesprek
over onze ervaringen.
Olga Krol is de
koploper in omgeving
Amsterdam.
Kees Kuijper in de Kop
van Noord-Holland.

Meer weten? Kijk op
www.koplopers.info
Wil je meewandelen?
Stuur een e-mail
Regio Amsterdam
KoploperAmsterdam
UMC@gmail.com
Kop van Noord-Holland
KoploperAlkmaar@
gmail.com

De koploper weet hoeveel mensen meedoen
aan de wandeling.

Waar kan ik meedoen?

Koplopertraining
and information
for the specialists

Meer informatie is te vinden op de
website. www.koplopers.info

samen

Pagina
Deelnemers moet je toestemming vragen voor een
Walk & Talk is voor en door patiënten. Als
WhatsApp groep, waar je hen aan toevoegt.
maak
je je
een afspraak met een betrokken
Na het krijgen van koploper
toestemming
maak
zorgprofessional.
In het VUmc is dit Eva Anne
een WhatsApp groep
aan. Dit helpt bij snel
communiceren metHartman.
wandelgroep.

samen
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De eerste wandel datum wil je ruim van te voren
communiceren. Daarna is het wekelijks op hetzelfde
tijdstip.
Starten met Walk&Talk

wandelen

Starten met Walk&Talk

wandelen

Organize
& train
“Koploper”

Deze wandelingen zijn mogelijk gemaakt door Amsterdam UMC, locatie VUmc

Weekly walk

U kunt meedoen op deze plekken:

Amsterdam, Almere, Groningen, Maastricht,
Utrecht
Ik wil me nu aanmelden

Verhalen
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed non erat est. Fusce
tempor lobortis urna eget
tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed non erat est. Fusce
tempor lobortis urna eget
tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed non erat est. Fusce
tempor lobortis urna eget
tincidunt.

-Marjan, 57

- Aaron, 66

- Ank & Hans

Hoe kan ik meedoen?
Meedoen is simpel!

Veelgestelde vragen

Vul je gegevens hier in. Je wordt dan gebeld.

Sed non erat est. Fusce tempor lobortis urna
eget tincidunt?
Fusce tempor lobortis urna eget tincidunt.

naam
e-mail
telefoonnummer
plek voor opmerkingen

Lorem ipsum dolor sit amet?
Fusce tempor.
Lorem ipsum consectetur adipiscing elit?
Lobortis urna eget tincidunt.
Sed non erat est. Fusce tempor lobortis urna
eget tincidunt?
Fusce tempor lobortis urna eget tincidunt.

ik wil iemand anders aanmelden

Sponsored by:
Over Samenloop
Het ziekenhuis het VU geeft informatie over wandelen
met een nieuwe nier.
Chiesi is een verkoper van medicijnen. Chiesi helpt de
koplopers in het organiseren van de wandelingen. Chiesi
betaalt voor de organisatie van de wandelingen.

Lorem ipsum dolor sit amet?
Fusce tempor.

Flyer, poster, site,
app

X

Rehabi litation prog ram
Wal k&Tal k
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- What do we think of a Frontrunner, supported by
a caregiver?
- How would I translate the idea of a Frontrunner
to my own context?

- Can we share any good practices that have
achieved results locally and could be replicated?
( H o w , w h e r e , w h a t , e t c .? )
- What actions can be most effective in changing
the attitudes of healthcare staff (including
managers) so they will welcome patients and
citizens as equal partners? (e.g. training or
capacity-building)
- Who should do it?
- W h a t s h o u l d i t l o o k l i k e?
- Who should pay for it?
- How can it be ensured that those who do not
normally have a voice (e.g. people that are
under-represented, stigmatised or marginalised
in society) can also be empowered and included
in these processes?

- Can we share any good practices that have
achieved results locally and could be replicated?
( H o w , w h e r e , w h a t , e t c .? )
- What actions can be most effective in changing
the attitudes of healthcare staff (including
managers) so they will welcome patients and
citizens as equal partners? (e.g. training or
capacity-building)
- Who should do it?
- W h a t s h o u l d i t l o o k l i k e?
- Who should pay for it?
- How can it be ensured that those who do not
normally have a voice (e.g. people that are
under-represented, stigmatised or marginalised
in society) can also be empowered and included
in these processes?

H o w

t o

o r g a n i z e

t h i s

p r o g r a m ?

Thinking ab out s c alabi lity

Sponsored by:

