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PRIO 1

Aanleiding, doel & resultaat workshop

Hoe worden wij leidend in e-health? Deze vraag is het startpunt
geweest van onze workshop op 28 januari. Hieruit zijn 7 prioriteiten voor
2020 naar voren gekomen zie e-healthpaper #1. De eerste prioriteit is
PGO en patiënt centraal. In een PGO verzamelt de patiënt zelf alle
gezondheids-gegevens die nu bij verschillende hulpverleners liggen. Op
2 april vond de online workshop plaats met alle belanghebbenden.
Het doel van de bijeenkomst was het bepalen óf en wat wij regionaal
wilden gaan oppakken.
Het was een zeer geslaagde workshop met een mooi resultaat. Met alle
deelnemers hebben wij inzicht gekregen in de verschillende ambities
omtrent PGO’s in de regio en zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen voor het realiseren van een PGO besproken. Tijdens de workshop was
veel enthousiasme en gezamenlijk is besloten om in 2020 de handen
ineen te slaan om ervoor te zorgen dat de burger in onze regio digitaal
kan beschikken over de informatie over zijn eigen gezondheid.

Deelnemende organisaties:
ActiVite, Alrijne Zorggroep, Atal Medial, Curium-LUMC, LUMC, NZLO, Ouderenberaad ZHN,
RDOG HM, Reos, Rijncoepel, Rivierduinen, ROHWN, Zorg en Zekerheid, Zorgbelang Inclusief

Facilitators:

Mirco Rossi

Christi Ouwerkerk

Lisa Elderhorst
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Programma workshop

Programma:
1. Welkom, aanleiding & doel workshop
2. Ambities & vraagstukken van de deelnemende
zorgorganisaties op het gebied van PGO’s
3. Wat is een PGO en wat zijn de landelijke uitdagingen
omtrent PGO’s?
4. Presentatie Angelique van der Veer van het RZCC
gedeeld hoe zij in Zuidoost Brabant aan de slag zijn
gegaan met PGO’s.
5. Subsessies:
o Kansen en uitdagingen voor de patiënt
o Kansen en uitdagingen voor de zorgverlener
o Kansen en uitdagingen omtrent de techniek
6. Plenaire terugkoppeling en vaststellen vervolgstappen
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Metaforen

2. Ambities & vraagstukken in de regio

Tijdens de eerste Leidend in e-health workshop van 28 januari
hebben 16 organisaties aangegeven dat ze aan de slag willen
met PGO's. Als startpunt van de workshop PGO hebben wij twee
vragen gestuurd naar alle deelnemers om inzichtelijk te krijgen
in de ambities omtrent PGO's en de vraagstukken die er spelen. Deze twee vragen
waren:
1. Met welke resultaten maak jij jouw bestuurder in 2020 blij omtrent het thema
PGO?
2. Met welke acties zou jij aan het eind van de workshop naar buiten willen lopen?

Ambities: oriënterend tot contrete plannen
De antwoorden op de eerste vraag liepen uiteen: van 'als mijn bestuurder weet wat
een PGO is', en 'het hebben van een regionale visie op de inzet van een PGO en een
beeld van de rol van de eigen organisatie daarin' tot 'wij zijn al bezig met de
technische voorbereidingen om aan te kunnen sluiten op een PGO'.

Vraagstukken omtrent PGO's
Uit de beantwoording van de eerste en tweede vraag kwamen drie vraagstukken
naar voren :
De techniek: Wat moet er technisch gebeuren om aan te kunnen sluiten op
een PGO?
De zorgverlener: Wat betekent de ontwikkleing naar PGO's voor de
zorgverlener? Hoe krijgen wij de zorgverleners mee?
De patiënt: Wat is er nodig voor een patiënt om een PGO te gaan gebruiken?
Wat is onze rol als organisatie hierin?
De rode draad in alle antwoorden was de vraag: Wat kan ik zelf doen en wat
kunnen wij gezamenlijk oppakken? De drie vraagstukken en deze rode draad zijn
behandeld in de subsessies (zie pagina 8).
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3. Wat is een PGO & wat zijn de uitdagingen?

Wat is een PGO?
Wat een PGO nou precies is, is niet voor iedereen even duidelijk.
Het startpunt van de workshop was daarom het creëren van een
eenduidig beeld. Sleutelnet is de literatuur ingedoken en daarin
kwam naar voren dat:
Een PGO een Persoonlijke Gezondheids Omgeving is
Het een website, -portal of app is
Het de patiënt de mogelijkheid biedt om informatie over
de eigen gezondheid te verzamelen, toevoegen, beheren en
delen

Wat zijn de landelijke uitdagingen?
Uit de literatuur kwam naar voren dat de 3 belangrijkste uitdagingen
waar men tegenaanloopt bij het realiseren van een PGO zijn:
Het creëren van draagvlak onder patiënten en het voorzien in de
behoeftes van de eindgebruiker.

De grote vraag is hoe gebruikers gebruik gaan maken van een PGO? Wie is
verantwoordelijk voor de adoptie door patiënten? Een PGO dient te voorzien in de
behoefte van de gebruiker, gebruiksvriendelijk te zijn en de mogelijkheid te bieden tot
personalisatie.

Het interpreteren van gegevens en het realiseren van technische koppelingen.
De gegevensuitwisseling zit (technisch) vaak ingewikkeld in elkaar, de uitdaging zit hem in de
koppeling met de databronnen. Bij sommige informatie is het gewenst om dit in te zien onder
begeleiding van een arts voor de correcte interpretatie van de data. De vraag is bij welke informatie
dit een rol speelt en hoe je hier vervolgens mee omgaat.

Voldoen aan wettelijke eisen en normen voor veiligheid, toegankelijkheid en privacy.
De uitwisseling van patiëntengegevens zou eigenlijk een ‘standaard’ aanpak moeten krijgen, met
moderne technieken en internationale standaarden.

Bronnen:
https://e-sites.nl/blogs-downloads/pgo-verplicht-in-2020-wat-moet-je-weten
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/persoonlijke-gezondheidsomgevingen-data-beheer
http://www.icthealth.nl/wp-content/uploads/2019/10/Wetenschappelijk-artikel-burgerraadplegingen-ICThealth.pdf
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/107662053/Master_Thesis_Rene_Floor_Final_Version.pdf
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/07/Rapport-Gupta-Kosten-batenanalyse-persoonlijke-gezondheidsomgevingen.pdf

Workshop

Gluren bij de buren
PGO's in regio Zuidoost Brabant

In de regio Zuidoost Brabant is gekozen van het regionaal realiseren van PGO's
middels een regionaal zorgcommunicatieplatform (RZP). Dit platform kan het beste
uitgelegd worden als een grote stekkerdoos waar zowel de XIS'en van de
zorgorganisaties als de PGO's van de burger op aansluiten. Angélique van der Veer,
programmamanager bij RSO RZCC deelde de aanleiding, het doel en de ambities
van het RZP. Onderstaande afbeelding geeft de werking van het RZP weer.

IMPLEMENTATIELESSEN
REDENEN VOOR RZP
In de regio Zuidoost Brabant is
gekozen voor een RZP omdat:
1. Een regionaal koppelplatform is
PGO onafhankelijk
2. Er is één aansluiting per
zorgaanbieder nodig
3. Laagdrempelige veilige gegevensontsluiting naar alle burgers in de regio.
De burger hoeft maar één keer in te
loggen met DigiD
4. Voldoen aan standaarden en weten regelgeving

1. Bepaal van te voren welk probleem je
wilt oplossen: het was een uitdaging
om een overkoepelend probleem vast
te stellen voor alle betrokkenen, dit
lukte beter in kleine groepjes
2. De regio er constant bij betrekken: de
oplossing dient breed gedragen te
worden. Dus ook de partijen die niet
direct meedoen wel betrekken zodat zij
achter de gekozen oplossing staan -->
voorkomen van het 'not invented here
syndrome'
3. Bepaal de gewenste functio-naliteiten:
bepaal van te voren waar je het
koppelplatform voor wilt gebruiken -->
waar wil je naartoe en wat moet het
kunnen?
4. Start met specifieke use cases: lang op
zoek geweest naar geschikte use cases
voor uitwisseling tussen de
zorgaanbieders
5. Technische ontwikkeling simpel
vertalen: voor iedere doelgroep
(bestuurder, zorgverleners, techneuten)
is een ander vertaling nodig --> houd
het simpel
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Subsessies
Kansen & uitdagingen omtrent.........

Uit de antwoorden op de twee huiswerkvragen kwamen drie vraagstukken naar
voren, namelijk 1) de techniek en data, 2) de patiënt, en 3) de zorgverlener. Binnen
die drie vraagstukken keerde de vraag terug wat de organisaties zelf kunnen en wat
in gezamenlijkheid opgepakt kan worden. Deze rode draad en de drie vraagstukken
zijn besproken in drie paralelle subsessies. De uitkomsten van deze subsessies
worden hieronder gedeeld:

TECHNIEK & DATA
Wat zijn de belangrijkste kansen of uitdagingen rond
techniek & data als we een PGO gaan realiseren?
1. Er zijn verschillende PGO mogelijkheden:
a. Aansluiten van een PGO middels een Dienst Verlener Zorg
Aanbieder (DVZA) conform MedMij
b. Het opbouwen van een centrale PGO (database).
2. Leverancier stimuleren om het mogelijk te maken dat
gegevens conform MedMij beschikbaar worden gesteld aan
PGO’s
3. Duidelijkheid over eisen en invulling MedMij standaard door
XIS-leverancier
4. Voorkomen van verschil in inhoud van overlappende ZIB’s die
door verschillende soorten zorgaanbieders worden
aangeboden
5. Behoud van focus, zodat wij niet alleen ons eigen belang
nastreven

Welke kansen gaan we in 2020 samen oppakken?
Opstellen van functionele eisen en wensen zodat wij in de
regio een eenduidige visie hebben en er minder kans is dat
de onderlinge systemen straks niet kunnen koppelen
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Subsessies
Kansen & uitdagingen omtrent.........

PATIËNTEN
Wat zijn de belangrijkste kansen of uitdagingen
rond patiënten als we een PGO gaan realiseren?

1. Kans op regie: aan de slag met eigen gezondheid
Vooral voor de chronische patiënten of de burger
met gezondheidsinteresse
2. Zekerheid op veiligheid
3. Zorg voor usability (ontwerp) en begeleiding
Welke kansen gaan we in 2020 samen oppakken?
1. Beginnen met inventariseren welke
doelgroepen hier belang hebben
2. Ontwikkel applicaties die aansluiten op de
behoefte van de doelgroepen
3. Beleid rond een preferred PGO in de regio

ZORGVERLENERS
Wat zijn de belangrijkste kansen of uitdagingen
rond zorgverleners als we een PGO gaan
realiseren?
1. Promotie van het PGO richting de patiënt: wie doet
wat? Is dit de taak van de behandelaren? Het moet de
behandelaren niet meer tijd kosten.
2. Inzage stelt eisen aan de verslaglegging. Dit vraagt een
gedragsverandering/bewustwording
3. Laaghangend fruit: labgegevens via PGO beschikbaar
stellen, tbv medicatiebewaking (realtime / na time-out)

Welke kansen gaan we in 2020 samen oppakken?
1. Voorlichting voor patiënten & toolkit voor
zorgaanbieders /-verleners richting patiënt
2. Voor sommige doelgroepen een specifiek PGO
3. Visie ontwikkelen op welke regie je houdt
4. Aanbieders klaar voor delen data
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Resultaat & vervolg........

Tijdens de workshop hebben wij met alle deelnemers inzicht gekregen in de
verschillende ambities omtrent PGO’s in de regio en zijn de belangrijkste kansen en
uitdagingen voor het realiseren van een PGO besproken. Tijdens de workshop was
veel enthousiasme en gezamenlijk is besloten om in 2020 de handen ineen te slaan
om ervoor te zorgen dat de burger in onze regio digitaal kan beschikken over de
informatie over zijn eigen gezondheid.

Het vervolg ziet er als volgt uit: wij gaan
vervolgmeetings organiseren per thema.
Iedere deelnemer van een subsessie (techniek
& data / patiënt / zorgverlener) wordt
uitgenodigd voor de vervolgmeeting van die
subsessie.
Mocht je geen onderdeel zijn geweest van een
subgroepje maar wel mee willen denken dan
kan dat uiteraard! Ook kun je aanmelden voor
meerdere subgroepjes via Mirco Rossi of
Christi Ouwerkerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mirco Rossi, programmamanager Sleutelnet
Christi Ouwerkerk, projectleider Sleutelnet
T: 071-5140130
E: info@sleutelnet.nl

