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In het najaar van 2015 waren we voor het laatst bijeen in het kader van het 

project Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Na die tijd is achter de 

schermen hard gewerkt aan het voorbereiden van een proef waarmee we er 

achter willen komen hoe het dagelijks gebruik van een PGD in de praktijk 

werkt. Met name aan het design en de technische kant van het PGD is door 

Philips hard gewerkt. We zijn nu bijna zover dat we een volgend prototype 

kunnen gaan bekijken en testen met patiënten en professionals. 

Het PGD moet toegevoegde waarde hebben voor zowel patiënten als 

zorgverleners. Alle actuele informatie rondom zorg en leefstijl van patiënten 

komt er op één plek samen. Dat geeft patiënten de mogelijkheid om meer 

zelf te managen en zo meer invloed op hun zorgproces te hebben. 

 

 

 

PATIËNT CENTRAAL 

  

U begrijpt dat het PGD persoonlijke gegevens bevat, waar we zeer 

zorgvuldig mee om moeten gaan. Het borgen van privacy en veiligheid is 

één van de uitgangspunten voor een goed werkend PGD. 

Uniek aan het PGD is het per patiënt combineren van gegevens uit de 

systemen van verschillende zorgverleners.  

 

 

Hierbij staat de patiënt centraal. Het koppelen van gegevens moet 

nauwkeurig gebeuren. Pas wanneer we zeker weten dat het prototype aan 

de meningen, ideeën wensen van patiënten en zorgverleners voldoet, 

kunnen we het gaan testen en implementeren. Op dit moment zijn we 

daarin nog niet zover als we in een eerder stadium hadden gehoopt. De 

bijeenkomst die in januari zou plaatsvinden hebben we daarom 

doorgeschoven. Hetzelfde geldt voor de voor februari geplande proef.  

 

 



 

 

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Midpoint Brabant (REAP) 

 

PILOT 

 

Wat gaan we in de komende periode doen? Het is de bedoeling dat we in de 

zomer starten met een kleinschalige pilot met 15–25 diabetespatiënten, 

voornamelijk type II, binnen de eerste lijn. Daarom zijn we op dit moment 

huisartsen en praktijkondersteuners aan het werven, die gaan helpen om 

het prototype te verfijnen, samen met een aantal patiënten die ook bij de 

Lab-dagen waren. Dit prototype wordt binnenkort opgeleverd voor het 

uitvoeren van een pilot.  

 

 

 

Met de ervaringen uit deze pilot maken we een verbeterde versie van het 

PGD, met meer functionaliteiten. Deze versie wordt in een vervolgstadium 

gebruikt tijdens een proef met een grotere groep van circa 200 patiënten 

en diverse zorgverleners. Daarbij zullen ook de professionals uit de tweede 

lijn (het ziekenhuis) betrokken gaan worden. De details voor deze 

vervolgproef moeten we nog uitwerken. Als de planning wat concreter is 

gaan we dat uiteraard ook met u communiceren. 

 

In de tussentijd hebben we contact met de diabetesteams in het ziekenhuis 

om meer informatie te delen.  

 

We brengen in de komende periode regelmatig een nieuwsbrief uit om u op 

de hoogte te houden. 

 

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met Lara Vankan, projectleider 

Persoonlijk Gezondheidsdossier (l.vankan@zmbr.nl, 06-38686671) 
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