
 

 

 

Nieuwsbericht Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) juli 2014 

Je vakantie online boeken, je vliegtuigstoel zelf reserveren, je bankzaken, ongeacht waar 

je je bevindt op de wereld, via een app regelen en met familie en vrienden via social 

media communiceren, is voor veel mensen al vanzelfsprekend. Waarom maken we in de 

zorg dan geen gebruik van deze technologische mogelijkheden? Nu nog niet maar 

morgen wel, ook in Midden Brabant. 

Maatschappelijke ontwikkelingen,  technologische mogelijkheden en politieke ambities 

beïnvloeden de burger en patiënt aanzienlijk als het gaat over gezondheid en ziekte. 

Belangrijke bewegingen zijn:   

• Meer regie en zelfmanagement: de patiënt wil dat er met hem wordt beslist in plaats 

van over hem, wil inzage in zijn medische gegevens, zelf afspraken maken, maar ook 

waarden (zoals bloeddruk, gewicht, bloedsuikers) kunnen invoeren en delen met 

zorgprofessionals.   

• Meer geïntegreerde zorg: niet steeds opnieuw je verhaal vertellen, zorgprofessionals 

die kunnen zien wat de behandeldoelen zijn of welke medicatie is voorgeschreven. 

• Gezonde burgers die graag gezond willen blijven, bezig zijn met ‘qualified self’, het 

bijhouden van de sportprestaties, het monitoren van hartslag, bloeddruk, gewicht, 

bewust eten. Zij willen graag weten of die waarden ‘normaal’ zijn of dat er contact 

gezocht moet worden met een zorgprofessional.  

• Tenslotte hebben we de burgers die graag coaching willen bij hun doel om af te 

vallen, te stoppen met roken, bij voorkeur digitaal zodat het ze het op hun moment 

kunnen toepassen.  

Een persoonlijk gezondheidsdossier is het middel waarin alle hierboven genoemde 

informatie (en meer) is opgenomen en waarvan de burger/patiënt zelf bepaalt wie die 

mag inzien en wat er gedeeld wordt. Social Innovation pur sang. 

De zorg staat aan de vooravond van een grote omslag. Deze omslag wordt ingeluid met 

een kleine stap. Dit najaar start in de regio Midden- Brabant een proef met het 

persoonlijk gezondheidsdossier onder een kleine groep patiënten met dementie en 

diabetes samen met hun zorgprofessionals, mantelzorgers én met slimme apps, 

smartphones, tablets etc.   

Het doel van de proef is onder andere informatie te krijgen over het gebruiksgemak, de 

toegevoegde waarde, de informatiebehoefte en de bijkomende kosten. Uiteindelijk zal 

het persoonlijk gezondheidsdossier net zo gewoon zijn als het regelen van je vakantie. 
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