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Inleiding
• Het netwerk Wondzorg Limburg en hun patiënten deden ervaringen 

op met een PGO van december 2021 tot en met maart 2022. 
• Twee PGO’s ontwierpen een module waarin de patiënten en 

zorgverleners o.a. berichten, documenten en informatie konden 
uitwisselen. 

• De patiëntervaringen werden opgehaald door het afnemen van twee 
vragenlijsten en verdiepende interviews. 

• De zorgverleners deelden hun ervaringen in reflectiegesprekken.
• Vijf zorgverleners namen deel en veertien patiënten werden 

geïncludeerd. Twaalf van hen vulden de eerste vragenlijst in en zeven 
van hen vulden de tweede vragenlijst in. Vier patiënten namen deel 
aan een interview.

• Drie patiënten maakten gebruik van de PGO ‘Ivido’ en negen 
patiënten van de PGO ‘Quli’.
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Samenvatting
• Elf patiënten startten met het gebruik van een PGO door in te loggen. De 

meeste patiënten vonden dit makkelijk (82%). Hetzelfde gold voor 
gebruik van de tweestapsverificatie (64%).

• Acht patiënten vonden de module voor de wondzorg in de PGO. Meer dan 
de helft van hen verstuurt berichten naar hun zorgverlener (71%) en leest 
informatie over de wondbehandeling (57%). De informatie over het 
maken van een foto van de wond wordt het meest gelezen. 

• Meer dan de helft van de patiënten (57%) die de wondmodule 
gebruikte, vindt het contact met de zorgverlener door de PGO (een 
beetje) gemakkelijker geworden. Het tussen de consulten door contact 
hebben met de (juiste) zorgverlener en minder vaak naar het spreekuur 
komen, zien zij als voordelen.

• Het merendeel van de patiënten voelt zich zelfverzekerd (57%) en heeft 
geen handleiding (57%) of ondersteuning (71%) nodig bij het gebruik van 
de PGO.

• Over de veiligheid van de PGO zijn patiënten uitgesproken: De meeste 
patiënten hebben het gevoel dat de PGO veilig is (71%). 
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Inclusie en 
patiëntkenmerken



Hoe ging het includeren van de patiënten?
De zorgverleners nodigden patiënten in de spreekkamer uit voor het onderzoek. 
Vervolgens ontvingen de patiënten een aparte mail waarmee zij konden inloggen in 
een PGO met toegang tot de wondmodule. Er werden 14 patiënten geïncludeerd.

Het includeren van patiënten was ingewikkelder dan gedacht. Patiënten gaven de 
volgende redenen om niet deel te nemen: 
• Het (ontbreken van) digitale vaardigheden. 
• Het hebben van een hoge leeftijd (90 jaar of ouder).
• Het niet (kunnen) voeren van de regie. Bijvoorbeeld een patiënt die in een 

verpleeghuis woont.
• Het beheer over de eigen gegevens niet willen hebben.
• Het niet inzien van het nut van de PGO. 

Een patiënt stopte met het gebruik van de PGO en licht toe:
‘Ik vind het niet zo handig dat ik het [gezondheidsgegevens] zelf moet invullen en de gegevens zelf 
moet versturen. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de patiënt.’

Een van de zorgverleners licht toe in een reflectiegesprek: 
‘Mensen waarvan ik denk dat zij er baat bij zullen hebben, die hebben soms een Nokia-telefoon. Die 
zijn er ook nog.’
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Wat waren redenen voor patiënten om wél deel 
te nemen?
• Patiënten (N = 10) geven aan mee te doen aan het onderzoek om een bijdrage te leveren aan betere 

(communicatie in de) zorg voor (toekomstige) patiënten en/ of vinden het interessant.

‘Ik kwam bij de wondenpoli voor de eerste keer, en ik vond het héél vreemd dat de internist niet kon zien wat voor medicijnen
ik nam. En ik vind het technische ervan erg leuk.’

‘Zorg verbeteren. Hulp bieden door middel van meewerken hieraan.’

‘Zij vertelde over de testfase. Wat levert het voor voordelen op, dat leek mij wel interessant. En ik ben goed met computers.’

• Anderen (N = 2) zien de directe meerwaarde voor hun behandeling. Zij noemen als voordelen: minder 
fysieke bezoeken afleggen en meerdere zorgverleners die meekijken met de behandeling.
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Informatievoorziening 

• Tien patiënten geven aan voldoende informatie te hebben 
ontvangen over deelname en weten wat er van hen verwacht 
wordt tijdens het onderzoek.

• De informatie die zij ontvangen, vinden zij overwegend 
duidelijk. Eén patiënt vult ‘erg onduidelijk’ in en vindt het 
jammer dat hij geen huisartsgegevens kan ophalen.

• De patiënten omschrijven een PGO in hun eigen woorden als: 
• Een platform om contact te hebben met het ziekenhuis. 
• Een verzamelbox met zorggerelateerde informatie.
• Zorg via een applicatie. 
• Toegang tot je medische gegevens op een plek. 

• Eén patiënt heeft bij de start al eens gehoord van een PGO. 
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Wie waren de patiënten die deelnamen? En hoe zijn 
hun digitale vaardigheden?

• De meeste patiënten rondden een opleiding op 
VMBO-niveau af. Bij ‘anders, namelijk’ werd 
mytylschool ingevuld.

• De jongste patiënt is 31 jaar en de oudste is 79 
jaar. De gemiddelde leeftijd is 57 jaar. 

Hoe digitaal vaardig* zijn de patiënten?
• Eén patiënt is een redelijk handige gebruiker. Alle 

andere patiënten zijn gevorderde gebruikers. 
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De wondmodule



Wat kunnen de patiënten doen in de 
wondmodule?

In de wondmodule kunnen patiënten...
• … zorgverleners die meedoen aan de pilot accepteren om mee te kijken in hun 

PGO.
• … berichten, foto’s en documenten uitwisselen met meerdere zorgverleners. 

De gekoppelde zorgverleners kunnen op deze en elkaars berichten reageren.
• … een wond op basis van een foto door de zorgverlener op afstand laten 

beoordelen.
• … (voorlichtings)informatie teruglezen:

• Informatie over het maken van een foto van de wond
• Informatie over (het verkrijgen van) verbandmiddelen
• Een patiëntfolder

• … hun medicatieoverzicht als bijlage bij een bericht bekijken.
• … een vragenlijst over pijn invullen.

De zorgverleners hadden toegang tot de PGO’s van de patiënten via een online 
omgeving die gekoppeld was aan enkel de patiënt-PGO’s en niet aan het EPD.
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Hebben de patiënten en zorgverleners de module voor 
de wondzorg kunnen vinden?
• Elf (92%) patiënten geven aan de zorgverleners te hebben gekoppeld in de PGO
• Acht (67%) patiënten hebben de wondmodule gevonden. De eerste indruk die zij 

opdoen is overweldigend: zij moeten hun weg nog vinden in de PGO:
• ‘Te veel en te druk waarvoor het bedoeld is. Staat teveel informatie in die voor mijn doeleinden 

niet noodzakelijk zijn. Heb niet gezien/gevonden dat ik dit naar een "persoonlijke" omgeving 
kan aanpassen/vereenvoudigen.’

• ‘Het is nog te vroeg om daarover een oordeel te geven’
• ‘Goed’
• ‘Neutraal’
• ‘Als je kundig bent, goed te doen.’
• ‘Deze module zit achter de startpagina en is niet rechtstreeks te selecteren in het hoofdmenu.’

In een interview vult een respondent aan: ‘Je bent er wel een tijdje mee bezig en soms zie je weer 
andere dingen, langzaam wen je eraan.’
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Hoe (intensief) gebruiken de patiënten de 
wondmodule?
• De zeven patiënten die de tweede vragenlijst invulden, openen hun PGO dagelijks (N = 1), 

wekelijks (N = 3) of wanneer zij weten dat er nieuwe gegevens in de PGO staan (N =2).*
• Vijf patiënten stuurden berichten en documenten naar de zorgverlener. Drie van hen 

vinden dit erg nuttig, twee van hen een beetje nuttig:
• ‘Gewoon erg nuttig.’ 
• ‘Voor beoordelen van de wond en hoe verder behandelen.’
• ‘Hierdoor maak je makkelijk en snel contact.’
• ‘Kwam pas twee dagen later binnen.’

• Vier patiënten lazen informatie over de wond(behandeling). 
• Eén patiënt vulde een vragenlijst in. 

12*Eén patiënt sloeg deze vragen over in de vragenlijst.



Wat vonden de patiënten van de informatie over de 
wond(behandeling)?

• Vier patiënten lazen informatie over de 
wond(behandeling). Dit vonden zij meestal nuttig.

• Zij lazen informatie over het maken van een foto van 
de wond (N = 4) en over verbandmiddelen (N = 2).

‘Ik wil de info naar het team (zijn zorgverleners) wel zo goed 
mogelijk doen.’ 

‘Je kunt een foto op vele manieren maken.’

Bij het verstrekken van informatie, geeft een zorgverlener 
het volgende inzicht mee:
‘De patiënt stelt een vraag in zijn eigen taalgebruik; dit helpt om 
de zorgvraag in ditzelfde taalgebruik te beantwoorden.’
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Draagt de PGO bij aan gemakkelijker contact met de 
zorgverlener?

Patiënten lichten toe wat het contact makkelijker maakt: 
• ‘Meer direct’ 
• ‘Je kunt een bericht sturen, wat voor mensen met een drukke baan een mooie uitkomst 

is.’

In de verdiepende interviews geven patiënten aanvullende punten mee:
• Een patiënt met een acute vraag, geeft aan terug te hebben gegrepen op 

WhatsApp: de reactie via de PGO liet (te) lang op zich wachten. 
• Een andere patiënt twijfelt aan de betrouwbaarheid van deze gemakkelijker 

manier van communiceren: ‘Dit is wel gemakkelijker, maar of de beoordeling van de 
wond op een foto net zo goed is als een consult aan de verpleegkundige weet ik niet.’

• Verder is er nieuwsgierigheid gewekt naar hoe het contact leggen met een 
nieuwe zorgverlener in zijn werk gaat: ‘Als ik mijn arm breek, dan hoeft het 
wondteam daar geen informatie over te ontvangen, maar hoe weet ik wie ik dan moet 
koppelen?’
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Draagt de PGO bij aan meer duidelijkheid over de 
wondbehandeling?

De PGO biedt iets meer duidelijkheid over de behandeling. Een 
patiënt geeft hierop een toelichting: ’Ik vind: het is duidelijker, en handig 
om het na te kijken.’

Het zicht op de wondbehandeling wordt niet groter, leggen de 
patiënten uit. Dat komt doordat: 
• … zij wekelijks bij de zorgverlener komen.
• ... een foto kunnen sturen via WhatsApp.
• … de wijkverpleging de wond verzorgt.
Desondanks voelt dezelfde patiënt zich zeker genoeg om 
zorgverleners aan te spreken en zegt het volgende: ‘Er zijn 
thuiszorgmedewerkers die hun eigen idee hebben, dan zeg ik: Nee, we gaan 
het zo en zo doen.’
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Draagt de PGO bij aan het makkelijker maken van 
de wondzorg? (1)

• De patiënten zijn niet uitgesproken over of de wondzorg 
makkelijker is geworden m.b.v. de PGO. 

• Zorgverleners noemen het ‘minder vaak naar het spreekuur hoeven 
komen’ als voordeel voor de patiënt. Eén van de patiënten ziet dit 
voordeel ook: 

‘Verminderen van ziekenhuisafspraken. Het contact is gemakkelijker. Je kunt 
tussen de consulten door gemakkelijk contact hebben met je zorgverlener.’

• Het voordeel ‘tussen de consulten door (sneller) contact hebben 
met een zorgverlener’, ervaren de zorgverleners zelf ook: in de 
samenwerking met andere zorgverleners. Zij hoeven niet te 
wachten tot een andere zorgverlener van het netwerk beschikbaar 
is: zij stellen de vraag via de PGO. 
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Draagt de PGO bij aan het makkelijker maken van 
de wondzorg? (2)
• In de verdiepende interviews vroegen wij de patiënten naar de eigen regie. De patiënten vertellen:
• … andere zorgverleners op de hoogte te kunnen houden van de wondgenezing.
• … snel contact te kunnen hebben met de juiste zorgverlener.

‘100% draagt het bij aan de eigen regie. Dit is precies iets wat nodig is voor mensen van mijn leeftijd die met mijn problemen 
worstelen. Ik krijg een wond, supersporadisch en gaat snel ontsteken. Met de PGO kan ik snel een berichtje sturen en gelijk starten 

met de behandeling.’

• Een andere patiënt geeft een tegengeluid: ‘De thuiszorg houdt de wond in de gaten. Die hebben een foto gemaakt en die 
heb ik verstuurd.’ en ‘Ik moet het doorgeven aan de thuiszorg, je moet het zus en zo doen. Als de huisarts dat opgeschreven 
heeft in de PGO. Ik vind dat een beetje raar. … Dan hoef ik daar niet tussen te liggen.’

• Zorgverleners geven aan dat het voor sommige patiënten een te grote taak is of dat ze niet geschikt zijn voor 
het voeren van de regie. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die zorgmijdend zijn.
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Inloggen in de PGO, veiligheid 
en gebruiksvriendelijkheid



Het inloggen in de PGO

• Elf van de twaalf patiënten logden in, in de PGO. De meesten 
van hen vonden dit gemakkelijk. 

‘Je hebt een gebruikersnaam en een wachtwoord , die vul je in en dan ben 
je ingelogd.’

‘Vanaf de tweede keer gemakkelijk.’

• Een patiënt die ‘neutraal’ invulde, ontving inloggegevens die 
niet werkten. Na het opvragen van nieuwe gegevens lukte het 
de patiënt om in te loggen.
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Welke beveiligingsmethoden gebruiken de patiënten?
• Als beveiligingsmethode gebruikten de patiënten de IRMA-applicatie, Google Authenticator of een SMS-code.

• Deze beveiligingsmethoden werden door de meeste patiënten als (erg) makkelijk ervaren (64%).
• De andere patiënten vonden deze methoden ‘niet makkelijk, maar ook niet moeilijk’ in gebruik (36%).

“Meestal gaat het inloggen via IRMA soepel en kom je in het PGO.”

“Was even uitvogelen maar het lukte wel.”

• Drie van de elf patiënten konden zich niet herinneren welke extra beveiligingsmethode zij hadden gebruikt.
• Een patiënt die stopte met het gebruik van de PGO gedurende het onderzoek, zei over de IRMA-applicatie:

“Ik vond het geen superervaring. Ik vraag me af waarom ik dat moet doen. Je kunt ook je bankgegevens opslaan. Nee, dat ga ik niet 
doen. Ik wil alleen in mijn PGO kunnen.”
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In hoeverre vinden patiënten het veilig om hun 
gegevens terug te lezen in de PGO?

‘De PGO voelde erg veilig. Ik vond het zwaar beveiligd. Als je 
documenten van je huisarts of iets wilt toevoegen, moet je apart 

weer inloggen met DigiD. Per document moet je weer inloggen en 
elke keer bij de applicatie inloggen en weer een eigen code invullen. 

Zwaar beveiligd.’

‘Ik weet niet hoe moeilijk of gemakkelijk het is om de PGO te 
hacken. Kan ik zomaar aannemen dat het veilig is?’

Aanvullend geeft een patiënt aan graag inzicht te hebben 
in wie berichten stuurt en ontvangt: ’Ik vind bij de naam, dat 
het fijn is te weten met wie je spreekt en wat voor functie die heeft.’ 
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Hoe ervaren de patiënten het gebruikersgemak?

• Het merendeel van de patiënten voelt 
zich zelfverzekerd (57%) en heeft geen 
handleiding (57%)/ ondersteuning 
(71%) nodig bij het gebruik van de 
PGO.

• De patiënten zijn minder uitgesproken 
over of zij de PGO makkelijk in gebruik 
vinden.

• Aanvullend geven twee patiënten de 
wens aan voor een meer aantrekkelijke 
opmaak. 
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Gebruiksvriendelijkheid en een blik op de toekomst

Als we vragen hoe de gebruiksvriendelijkheid vergroot kan worden, 
geven de patiënten het volgende mee: 
• ‘Maak een soort van chatroom met je hulpverlener, zo kun je gesprekken 

teruglezen. De app is erg traag en ik kan me voorstellen dat de "oudere" 
gebruiker moeite heeft met het vinden van bepaalde opties, dit kostte mij 
soms ook even tijd.’

• ‘Ik kan mij voorstellen dat het voor ouderen en voor degene die niets met 
computers of een app hebben, erg moeilijk wordt.’

Patiënten en zorgverleners wensen dat de overzichtelijkheid van 
de berichtentool verbetert. Nieuwe berichten worden bijvoorbeeld 
onderaan in de berichtentool toegevoegd, terwijl de knop voor het 
opslaan van de berichten bovenaan de berichtentool staat.
‘Je kunt geen nette brief maken in de PGO. Als je op enter klikt, wordt het 
bericht verzonden.’

Zorgverleners wensen:
• Minder stappen bij het inloggen.
• Minder muisklikken voor het openen van een tool.
• Integratie van de PGO in het EPD/ECD. 

23



Tot slot



Wij vroegen de patiënten of zij 1) de PGO verder 
hebben verkend en of zij 2) de PGO aanraden. 

• Het is niet waarschijnlijk dat het overgrote deel van de patiënten een PGO 
zal aanraden. Op basis van de gegevens in de tabel komt de NPS score (Net 
Promoter Score: een formule voor het berekenen van klanttevredenheid) op 
een schaal van -100 tot 100 uit op -57. Echter maakt het beperkte aantal 
respondenten (N = 7), aanvullend onderzoek om de betrouwbaarheid van 
deze score te toetsen, nodig.

• Tegelijkertijd geven de patiënten in de interviews aan dat het te vroeg is 
om een PGO aan te raden. Er zijn meer koppelingen met zorgorganisaties 
nodig:
• ‘Dat is nu nog een beetje te vroeg, maar als alles te koppelen is zeker.’ 
• ‘Dat alle zorgverleners toegang hebben.’ 

• Niet op de hoogte zijn van de verdere mogelijkheden en gebrek aan tijd zijn 
redenen waarom patiënten de PGO niet verder hebben verkend. 
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