
Long Life Lab, een serious game; wat is dat? 
Long Life Lab is een serious game op het gebied van transmurale samenwerking op longzorg. Verschillende 
belanghebbenden die in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken, of dat van plan zijn, spelen samen 
het spel. Op deze manier krijgt u inzicht in de belangen en drijfveren van de ander, en het is de verwachting 
dat dit het begrip voor elkaars belangen vergroot. Daarnaast draagt het bij aan prettiger communicatie met 
uw mede-zorgverleners!  

Waarom heeft GSK deze serious game ontwikkeld? 
GSK is een geneesmiddelenfabrikant en vindt het belangrijk dat het juiste geneesmiddel beschikbaar is voor 
de juiste patiënt om zodoende de meest optimale gezondheid te kunnen realiseren. Om dat te bereiken is 
het zinvol om met alle belanghebbenden in de keten samen te werken en heeft GSK in samenwerking met  
Q-Consult en Frisse Blikken deze serious game ontwikkeld. 

Wie kunnen er meedoen en wat houdt het precies in? 
Aan deze serious game kunnen 12-20 belanghebbenden rond de patiënt in longzorg meespelen; denk aan 
een longarts, huisarts, apotheker, fysiotherapeut, longverpleegkundige, POH, zorgverzekeraar. Samen speelt 
u in 5 uur deze game, waarbij u in de huid kruipt van een ander. Er wordt een aantal jaar in rondes doorlopen 
in het spel, en jaarlijks moeten er doelen behaald worden. Patiënten behandelen, declareren, 
onderhandelen, netwerken; dit alles moet gebeuren binnen de krappe tijdslijnen van het jaar. In het spel is 
alles fictief, ook de longaandoening. Dat geeft veiligheid om te experimenteren met bijvoorbeeld andere 
manieren van samenwerken. De on-line pregame bereidt u individueel in 30-60 minuten voor op het spel. Dit 
is een vast onderdeel van de totale game.  
 
Het is een Triple Aim game. Dit houdt in dat het zich richt op een drieledig doel: het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg; het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg en (patiënt)motivatie; en het verlagen 
van de kosten van zorg, waardoor meer gezondheid per geïnvesteerde euro gerealiseerd kan worden. Door 
slim samen te werken, verwachtingen en belangen uit te spreken en goed te communiceren  kunnen de 
deelnemers resultaat boeken op alle drie de doelen.  
 
De serious game kan worden gebruikt in regio's als vertrekpunt om aan de Triple Aim doelstelling te werken 
en na afloop de vertaalslag te maken naar de praktijk. Na de serious game zal dan ook een follow-up volgen. 
De specifieke follow-up is zeer afhankelijk van de groep, maar zal altijd bestaan uit een aantal bijeenkomsten 
waarbij een verscheidenheid aan onderwerpen besproken kan worden toegespitst op de geformuleerde 
leerdoelen. 
 
Geaccrediteerd bij ABAN, NVZA, NVvPO, V&VN voor 6 punten; bij KNMP voor 5 punten 

Neem voor meer informatie en voorwaarden contact op met uw Key Account Manager 

“Leerzaam en verrassend om eens in de schoenen van een longarts te staan en de druk van tijd, declareren en de 

ziekenhuisdirectie te ervaren” 

“Dit komt heel dicht bij de werkelijkheid” 

“Net als in de dagelijkse praktijk zie je dat men pas gaat veranderen als de noodzaak hoog is” 

“Heftig om de impact en consequenties van ons huidige zorgstelsel op deze manier te ervaren” 
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