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Proef persoonlijk gezondheidsdossier 

van start 

Digitaal inzicht, overzicht én aanvullen, delen 

van informatie over gezondheid/ziekte met 

wie jij wilt. De patiënt heeft de regie. 

We zijn steeds meer gewend onze zaken digitaal 

te regelen. Denk aan vakanties en bankzaken. 

Zelfs contact met vrienden en familie 

onderhouden we via Facebook. Alleen in de 

gezondheidszorg zijn we nog niet zover, terwijl 

veel patiënten behoefte hebben aan digitalisering 

van de zorg.  Zo willen zij meer inzicht in en 

overzicht van hun gezondheid/ziekte, inzage in 

hun medische gegevens, online een afspraak 

maken of werken met een digitaal consult. Zij 

willen makkelijker en sneller informatie delen met 

behandelaars of lotgenoten. Een persoonlijk 

gezondheidsdossier maakt dat mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Een proef 

Digitale zorg staat wereldwijd nog in de 

kinderschoenen, zo ook het persoonlijk 

gezondheidsdossier. Toch willen we het alvast 

uitproberen in de regio Midden Brabant. We zijn 

namelijk benieuwd hoe het werkt. Heeft de 

patiënt er baat bij? Zijn er minder bezoeken 

nodig aan de dokter/behandelaar? Kan er tijdig 

worden bijgestuurd zodat verergering van de 

klachten wordt voorkomen? Hoe makkelijk of 

moeilijk is het voor de deelnemers om met een 

persoonlijk gezondheidsdossier te werken? 

Allemaal vragen waar we graag een antwoord op 

willen. 

Wie doen mee met de proef? 

Voor deze proef zijn diabetespatiënten en 

mantelzorgers van dementiepatiënten uit de regio 

Midden Brabant benaderd.  Samen met hun 

behandelaars (huisarts, praktijkondersteuner, 

specialist (ouderengeneeskunde), thuiszorg, 

diëtiste, diabetesverpleegkundige, casemanager, 

dagbesteding) en familie zullen zij gedurende 4 

maanden het persoonlijk gezondheidsdossier 

testen. Er zijn in totaal 60 deelnemers betrokken 

bij de proef, in leeftijd variërend van 24–86 jaar.  

 

Slimme apparaatjes 

Sommige deelnemers aan de proef gebruiken ook 

slimme apparaatjes, zoals een weegschaal die het 

gewicht direct in het persoonlijk 

gezondheidsdossier zet, of een bloedsuikermeter 

die automatisch de waarde in het dossier plaatst. 

Zo hoeft er niet geschreven te worden en 

kunnen de meetwaarden eenvoudig naar de 

behandelaar worden gestuurd. 

 

Initiatief 

Deze proef is een initiatief dat onder de vlag van 

Midpoint wordt opgepakt door zorgpartners 

Zorgnetwerk Midden Brabant, in samenwerking 

met REshape Center / RadboudUMC. Met 

betrokkenheid van patiënten (Zorgbelang) 

gemeenten (Hart van Brabant) en ondernemers. 

De uitkomsten van de proef worden in april 2015 

vertaald in een advies over het verspreiden en 

inzetten van het  persoonlijk gezondheidsdossier 

onder de inwoners van Midden Brabant.  

Digitale zorg zal, net als het online regelen van de 

bankzaken, in de nabije toekomst niet meer weg 

te denken zijn. Vragen? Mail met de projectleider  

Jeannet de Graaf, j.de.graaf@zmbr.nl 

 

 


