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Doel droomsessie
Antwoord op de vraag:

Wat is uw droom voor de wondzorg
en hoe kan een PGO daarbij helpen?



Vragen over PGO
We hebben de respondenten deze video laten zien als uitleg over een PGO. 
Naar aanleiding daarvan hadden zij de volgende vragen:

Deze PGO's zijn volgens mij allemaal regionaal? Is het ook mogelijk dat een 
PGO straks landelijk is?

Kan ik zelf gegevens toevoegen aan mijn PGO? Is het dan geen risico dat
patiënten niet kloppende informatie in de PGO te zetten?

Hoe snel is de informatie uit het EPD zichtbaar in de PGO? Zit daar 
vertraging tussen, zodat de patiënt de uitslag nog niet in kan zien voordat 
hij/zij bij de arts komt?

Wie bepaalt of je een PGO krijgt?



Deelnemers
Aan de droomsessie namen zeven deelnemers 
deel

§ Het merendeel had ervaring met wondzorg als patiënt 
of als mantelzorger

§ Eén deelnemer was betrokken omdat zij vanuit 
Burgerkracht betrokken is bij de PGO-beweging

De deelnemers hebben tijdens de sessie hun 
dromen, wensen en behoeften wat betreft de 
inzet van de PGO in de integrale wondzorg met 
ons gedeeld. Deze hebben wij geordend onder 
een aantal thema’s in dit verslag. 



Thema’s

Communicatie Ondersteuning Veiligheid

Impact op contact 
zorgprofessional

Gebruiksvriendelijkheid

Zelfmanagement (Twijfels over) de 
meerwaarde PGO



Communicatie over PGO
Wenselijke manieren van communicatie volgens de
respondenten:

Online via de mail of via het ziekenhuisportaal

§ Mail naar verwachting meest effectief

Via zorgverlener tijdens consult

Informatie op schermen in de wachtkamers

§ Van het ziekenhuis, huisarts, apotheek, etc. 

Flyers & folders in de wachtkamers

Informatie in huis-aan-huis bladen



Ondersteuning
Benodigde ondersteuning is persoonsafhankelijk

§ De respondenten geven aan dat leeftijd en digitale vaardigheden hierbij een rol kunnen 
spelen.

§ Een deel van de respondenten geeft aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning.

Respondenten die ondersteuning willen, hebben dat het liefst door middel 
van een video-instructie. Een korte handleiding of persoonlijke uitleg 
werden ook genoemd als opties.

Telefonische helpdesk van de PGO is gewenst.



Veiligheid
Respondenten hebben zorgen over dat gegevens (in de toekomst) met de 
zorgverzekeraar gedeeld kunnen worden. Dit moet ten alle tijden worden 
voorkomen.

Een andere zorg is dat alle zorgverleners in het hele land in de PGO kunnen 
inloggen en medische gegevens in kunnen zien.

§ Respondenten willen zelf de regie: zij willen bepalen wie de gegevens kan bekijken.

§ Het is wel gewenst dat patiënten/mantelzorgers een zorgverlener één keer toestemming 
geven voor het inzien van hun gegevens in de PGO, zodat de verantwoordelijk voor het 
doorsturen van gegevens niet bij de patiënt/mantelzorger komt te liggen. 

Verder verwachten de respondenten de omgeving te vertrouwen: 

'Je vertrouwt erop dat het goed versleuteld is’



Gebruiksvriendelijkheid
Belangrijk dat het dossier leesbaar is voor patiënten & mantelzorgers. Dus in 
lekentaal, zonder vakjargon.

§ Soms staan er bijvoorbeeld bij bloedwaarden, streefwaarden aangegeven in huidige online 
dossiers. Dit kan helpend zijn.

Standaard uitleg bij uitslagen, zoals bloeduitslagen over de geteste 
bloedwaardes en duiding van de gescoorde waarden. 

§ De meningen zijn verdeeld over of uitslagen überhaupt in de PGO getoond moeten worden 
voordat de patiënt bij de zorgverlener is geweest. Omdat patiënten die verkeerd kunnen 
interpreteren. Uitleg over de uitslagen in het PGO kan dit deels ondervangen.

Informatie in de PGO moet niet in lange teksten getoond worden, maar 
overzichtelijk en het liefst puntsgewijs/in een stappenplan. 

Inloggen zouden de respondenten graag met

§ DigiD doen, omdat dit bekend is en veilig voelt.

§ Een controle SMS doen, omdat dit bij andere apps prettig wordt gevonden



Zelfmanagement
Gewenste informatie in de PGO voor zelfmanagement:

Het wondbehandelplan, instructies voor het verzorgen
van de wond en informatie over ‘wat te doen als…’ 
moeten in de PGO komen. 

§ Een deel van respondenten lukt het om met behulp van het 
wondbehandelplan zelf de wond te verzorgen.

§ Een aantal respondenten geeft aan ervaring te hebben met 
het zelf verzorgen van de wond(en) en het online contacten 
van de wondpoli. Deze respondenten geven aan dat dit erg 
prettig werkt.

Mantelzorgers kijken graag mee in het dossier om de 
situatie van de patiënt te kunnen monitoren. 

Up-to-date medicatielijsten van de apotheek moeten ook 
in de PGO getoond worden.



Impact op contact met & tussen 
zorgprofessional

Fysiek contact bij eerste ontmoeting is fijn. Daar is iedereen het over eens. 
Daarna kunnen foto’s versturen en digitale communicatie goed werken.

§ Respondenten die nog niet bekend zijn bij de wondpoli gaven aan dat door digitale 
communicatie (en beperkte fysieke mogelijkheden door corona) de juiste zorg niet of 
te laat geleverd werd. 

Voor de wondzorg is het van belang dat het snelle en laagdrempelige 
contact met de zorgverleners mogelijk is/blijft. 

§ Foto's en berichten sturen zijn een vereiste. 

§ Videobellen kan daarbij aanvullend nodig zijn en een ziekenhuisbezoek voorkomen.

Mogelijkheid dat zorgverleners via de PGO toestemmingsformulieren 
kunnen ondertekenen en versturen, is gewenst. 



Dus, 
wat moet de PGO minimaal kunnen?

Foto’s versturen naar zorgprofessionals

Berichten versturen naar en ontvangen van zorgprofessionals

Openen (en printen) van het wondplan.

Beeldbellen

Informatie over de specifieke wond verstrekken

Mantelzorger inzage geven in de medische gegevens

Gegevens delen met andere zorgprofessionals

Communicatie tussen zorgverleners en mogelijkheid om formulieren te kunnen 
doorsturen en ondertekenen

Gegevens van de apotheek tonen



Meerwaarde van een PGO
Zelf in de mogelijkheid om jouw medische gegevens te delen met andere 
zorgprofessionals en daarin niet meer afhankelijk zijn van een zorgprofessional of de 
systemen van de zorgprofessionals

§ Deze verantwoordelijkheid is niet voor iedereen geschikt en zeker de vraag of deze 
verantwoordelijkheid bij mantelzorgers zou moeten liggen. Voor hen is het fijn als gegevens 
automatisch (na toestemming) worden gedeeld met een zorgprofessional.

§ Deze wens geldt niet alleen voor de integrale wondzorg in Noord-Limburg, maar respondenten 
zouden ook graag met ‘externe’ zorgprofessionals hun gegevens kunnen delen. Respondenten 
ervaren inefficiëntie in de samenwerking tussen/met verschillende ziekenhuizen/instellingen en 
afdelingen. 

De mogelijkheid om van alle zorgprofessionals in het zorgproces (bijv. van de HAP) 
digitale zorg te krijgen via een PGO:

§ Snelle (digitale) communicatie

§ Uitgebreide informatie over wonden en ‘wat te doen als…’

§ Mogelijkheid tot beeldbellen



Twijfels over de meerwaarde
De laagdrempelige communicatie via de mail met de zorgverleners van de 
wondpoli wordt erg gewaardeerd. Respondenten vragen zich daarom af 
waarom dat zou moeten veranderen:

“Doordat ik regelmatig wonden heb, bellen foto’s doorsturen en dezelfde 
dag terecht kunnen. Vaak wordt daar een vaatchirurg bij gehaald. Daar 

ben ik zo tevreden over. Ik vind een PGO wazig, wat kan het voor mij 
toevoegen? Ik stuur de foto’s gewoon via de mail.”

De PGO is niet voor iedereen van meerwaarde. Er zullen ook mensen zijn 
die het niet kunnen of niet willen. Voor hen moet de zorg ook toegankelijk 
blijven.



Worden dromen werkelijkheid?


