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Colofon  

 
In de regio Noord-Limburg hebben de belangrijkste ketenpartners VieCuri, Coöperatie Cohesie, De Zorggroep, 
Proteion, Adelante, AmbulanceZorg, Vigo en de Limburgse Apothekers Coöperatie in de zorg zich verenigd in 
een Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Dit RBO richt zich gezamenlijk op een vijftal thema’s die de zorg in de 
regio Noord-Limburg raken, i.e. arbeidsmarktproblematiek, leefstijl en ervaren gezondheid, kwetsbare 
ouderen, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg en digitale zorg. Binnen het programma digitale zorg is 
het project Integrale wondzorg via PGO in juli ’21 van start gegaan. 
 
Deze rapportage is in het kader van het project ‘Integrale wondzorg via PGO' ontwikkeld. Dit project is een 
samenwerkingsproject van VieCuri, Coöperatie Cohesie, De Zorggroep, de Limburgse Apothekers Coöperatie, 
VGZ, Quli, Ivido en Robuust. 
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Yvonne Siebers, Wondconsulent VieCuri 
 
De actieonderzoekers: 
Joy van Etten, Adviseur zorginnovatie en actieonderzoek, Pluut Partners 
Bente van den Akker, Adviseur zorginnovatie en actieonderzoek, Pluut Partners 
 
De Patiëntenfederatie Nederland: 
Ildiko Vajda, Senior-adviseur patiënt belang digitale zorg de PGO-leveranciers 
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Quli, Hans ter Brake, directie en Dewy Schoonis, Solution consultant 
Ivido, Hans Niendieker, bestuurder zorgnetwerkcoöperatie HINQ en Chris Borsten Implementatie begeleider  
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1. Inleiding 
 

1.1 Context project 
De Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) is een middel dat het ministerie van VWS in wil zetten om de 
inwoners in Nederland meer regie op gezondheid en ziekte te kunnen laten voeren. Er zijn op het moment van 
schrijven 20 leveranciers die een PGO leveren, voorzien van het MedMij-label (MedMij afsprakenstelsel).  
Zo kan de Nederlandse inwoner kiezen uit een PGO dat veilig is en het beste bij hem/haar past. 
 
In de regio Noord-Limburg hebben de belangrijkste ketenpartners zich verenigd in een Regionaal Bestuurlijk 
Overleg (RBO) en richten zich gezamenlijk op een vijftal thema’s die de zorg in de regio Noord-Limburg raken, i.e. 
arbeidsmarktproblematiek, leefstijl en ervaren gezondheid, kwetsbare ouderen, toegankelijkheid  
en beschikbaarheid van zorg en digitale zorg. Op ied/er van deze thema’s is een programma ontwikkeld met een 
programmamanager en een verantwoordelijk bestuurder die als sponsor van het programma optreedt.  
Voor het programma regionale digitale zorg is de heer Kliphuis bestuurlijk sponsor en is de heer Mentzel de 
programmamanager. Binnen dit programma zijn 6 projecten van start gegaan:  
 
4.1 De oprichting van een Regionale Samenwerking Organisatie.  
4.2 De selectie en implementatie van een regionale Dienst Verlener Zorg Aanbieder. 
4.3 Infrastructuur, de technische en organisatorische implementatie van het MedMij stelsel bij alle deelnemende 

 ketenpartners.  
4.4 De implementatie van de elektronische overdracht van medische en verpleegkundige gezondheidsgegevens 

tussen de deelnemende ketenpartners.  
4.5 Het informeren van de 280.000 inwoners van Noord-Limburg over de Persoonlijke Gezondheid Omgeving waar 
de burger van Noord-Limburg blij van wordt.  
4.6 Het stimuleren van PGO gebruik door vraag en aanbod tussen patiënten, organisaties en leveranciers te 

coördineren. Tenslotte, het door ontwikkelen van PGO-gebruik door zorgpaden te ontsluiten.  
 
Dit project valt onder het laatstgenoemde project, namelijk project nummer 4.6. Dit rapport richt zich op project 
Integrale Wondzorg via PGO in Noord-Limburg.  
 

1.2 Aanleiding om project te starten  
Een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna 8000 patiënten heeft aangetoond dat de behoefte 
aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) groot is. Bijna 90% van de ondervraagden vindt het belangrijk 
digitaal inzicht in eigen medische gegevens te hebben. Daarnaast wil 82% gezondheidsgegevens delen met andere 
zorgverleners. 
 
In de gesprekken met Burgerkracht Limburg, zorgverzekeraars, gemeenten van Noord-Limburg, de Provincie 
Limburg en de Patiëntenfederatie over het gebruik van de PGO door inwoners van Noord-Limburg ontstaat het 
dilemma dat de huidige PGO’s technisch wel werken met het oog op inzage, beheer en delen van 
gezondheidsgegevens maar nog niet functioneel voldoen aan de wensen van patiënten, cliënten en inwoners van 
Noord-Limburg. Om die reden willen de gezamenlijke ketenpartners van Noord-Limburg voor een van de 
succesvolle zorgketens in de regio, i.e. integrale wondzorg, het zorgpad ontsluiten naar PGO.  
 
Het doel van dit project is het stimuleren van PGO gebruik door vraag en aanbod tussen patiënten, organisaties en 
leveranciers te coördineren. Tenslotte, het door ontwikkelen van PGO-gebruik door zorgpaden te ontsluiten. 
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2. Startfase van het project 

In juni 2021 kwam de projectgroep voor het eerst bij elkaar en is er een opdrachtomschrijving uitgewerkt en een 

globaal plan van aanpak opgesteld. 

2.1 Projectonderdelen en tijdlijn 

Het project is opgedeeld in vier onderdelen namelijk;  

• Gezondheidsgegevens inzien, beheren en delen via PGO: voor de realisatie van de ontsluiting van de ZIB’s 
(Zorg Informatie Bouwsteen) van Cohesie, Adelante, VieCuri, de Zorggroep en Proteion voor de Integrale 
wondzorg patiënten die gedurende de looptijd van het project werden geïncludeerd in de studie, zijn offertes 
uitgezet.  

• Vraag en aanbod op functionaliteiten en wensen: samen met zorgprofessionals en gebruikers, zijn door 
interviews en ervaringen, wensen en verbeteringen voor de PGO’s in kaart gebracht. Deze zijn doorgespeeld 
naar PGO-leveranciers ter ontwikkeling.    

• Deelname van patiënten aan het project en het betrekken van de Patiëntenfederatie: de deelnemers aan de 
projectgroep zijn gevraagd om patiënten te betrekken voor deelname aan dit project als gebruiker om te 
helpen met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.  

o De Patiëntenfederatie Nederland heeft een actieonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de 
PGO om de ervaringen duidelijk te krijgen.  

• Het realiseren van de wensen: patiënten konden voor de proef foto’s van hun wond delen met hun 
zorgprofessional, vragen stellen en informatie vinden over hun behandeling en hun actuele medicatie 
overzicht (AMO) bekijken; allemaal via de PGO. In een tijdlijn werd de voortgang en status van het 
behandeltraject getoond en konden zij contact hebben met elkaar. De patiënten die meededen aan de proef 
konden kiezen uit de PGO van Quli of Ivido.  
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2.2 Start werkgroep     

De projectleider is in juni 2021 van start gegaan met het uitwerken van de opdrachtomschrijving van dit project. 

De omschrijving is vervolgens geaccordeerd door de stuurgroep. In juli 2021 is het projectteam voor het eerst bij 

elkaar gekomen in de vorm van een kick-off. Daarin heeft de opdrachtgever de ambities in de regio gepresenteerd 

en toelichting gegeven over het project ‘Integrale wondzorg via PGO’. Vervolgens zijn de leden van het 

projectteam onder leiding van Robuust aan de slag gegaan met het project.  

Professionals die deelnamen aan het project zijn betrokken bij de directe patiëntenzorg en konden dus ook 

patiënten includeren. Van de deelnemende organisaties participeren een huisarts, een verpleegkundig specialist 

huisartsenzorg, een verpleegkundig specialist wondzorg van een kenniscentrum in de 1e lijn en een wondconsulent 

vanuit de 2e lijn en een apotheker.  

Professionals die een wond behandelen komen elkaar tegen omdat wondzorg zowel in de 1e als de 2e lijn 

plaatsvindt. Patiënten kunnen overal gezien worden. Makkelijkere samenwerking tussen de professionals maakt 

de zorg voor deze patiënten beter omdat er laagdrempelig advies bij elkaar kan worden ingewonnen en daar ook 

snel op gehandeld kan worden. 

 

2.3 Functionaliteiten en wensen voor de PGO               

Om maximaal de mogelijkheden te kunnen benutten van een PGO heeft de werkgroep een overzicht opgesteld 

met de wensen van de professional ten aanzien van functionaliteiten van een PGO m.b.t. wondzorg. Gezien de 

hoeveelheid wensen en het besef dat alles niet mogelijk was in een korte pilotperiode werd er een prioritering 

aangegeven door de wensen onder te verdelen in “need to haves” en “nice to haves”  

Daarnaast zijn ook patiënten bevraagd over hun wensen en verwachtingen over een PGO, dit vond plaatst in de 

vorm van een droomsessie. Na deze droomsessie zijn ook de apothekers betrokken in de pilot aangezien de 

patiënten hebben aangegeven een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) te wensen. 

Tijdens de pilot zijn professionals door de onderzoeker van Pluut bevraagd met een reflectiedagboek naar 

ervaringen en meningen ten aanzien van gebruik van de PGO. Ook de deelnemende patiënten zijn via vragenlijsten 

bevraagd.  

2.4 Gezondheidsgegevens inzien, beheren en delen via de PGO 

Bij aanvang van het project heeft een verkenning en verdieping plaatsgevonden op technisch vlak. Het 

projectteam heeft uitgezocht wat er allemaal nodig is om de gezondheidsgegevens van patiënten met wondzorg in 

Noord-Limburg te ontsluiten. Voortbordurend op de “need to haves” is vastgesteld welke wondvariabelen 

vastgelegd zouden moeten worden op een bepaald moment van het zorgproces. Zijnde het 1) verwijsmoment 2) 

het consult en 3) de controle. 

 

In de verdiepende fase werd duidelijk dat om de “need to haves” technisch te realiseren er een grote 

afhankelijkheid was van de technische platformen (DVZA en ZNO) selectie en de realisatie ervan.  Zodoende is een 

voorstel voor scope wijziging van het project ingediend bij de stuurgroep en geaccordeerd. Ook zonder de 

gewenste digitale infrastructuur bleek het nog steeds mogelijk om een pilot op te zetten en veel te leren met en 

over PGO’s.  
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2.5 Het prototype 

In een vervolgstap heeft een verkenning plaatsgevonden over PGO’s. Om wensen over functionaliteiten op te 

halen bij gebruikers was het wenselijk om met een eenvoudig model dus prototype te werken. Dit vanwege 

onbekendheid over PGO’s. Drie PGO-leveranciers zijn gevraagd om een demonstratie te geven van hun PGO, Quli, 

MedXpert en Ivido. Het projectteam heeft op basis van de functionaliteiten die het meest passend waren bij het 

project gevraagd aan Quli en Ivido om een eerste prototype te bouwen voor de pilot. In afstemming met de leden 

van het projectteam zijn twee wondmodules opgezet voor de pilot. In deze modules moesten de volgende 

functionaliteiten beschikbaar zijn voor de gebruikers van de PGO’s:  

 

• Foto’s delen 

• Vragen stellen/chat functie 

• Informatie delen 

• Tijdlijn met status en voortgang van het behandeltraject 
 

Zowel Quli als Ivido hebben in afstemming met het projectteam een module voor de wondzorg ingericht in de 
PGO, specifiek voor dit project. Beide leveranciers hebben hiervoor al bestaande functionaliteiten gebundeld. Alle 
professionals uit de pilot kregen beschikking over een professioneel account in Quli en Ivido/ HINQ om de 
gegevens te beheren en in contact te komen met elkaar.   
 
Quli  
Om in te loggen in Quli was een email en wachtwoord vereist. Voor de wondbehandeling kon een schrift worden 
aangemaakt door de zorgprofessional met de naam en de locatie van de wond. In dit schrift bestond voor zowel de 
patiënt als de zorgverlener de mogelijkheid om tekst en afbeeldingen te plaatsen. Op iedere plaatsing kon de 
patiënt reageren en omgekeerd. Deze schriften waren per wond terug te vinden onder een speciaal aangemaakte 
“tegel” met visueel het logo van Wondzorg Limburg.  
 
Communicatie bleef duidelijk en overzichtelijk bij het soort wond. De teksten bleven duidelijk in beeld voor de 
patiënt. Voor de zorgprofessional kon de tekst vanuit het EPD gekopieerd en geplakt worden en bleef de lay-out 
intact. De foto’s konden geplaatst worden vanaf de computer of telefoon op dezelfde wijze als het gebruik van 
whatsapp en het versturen van foto’s in een reguliere mailing. 
 
Het was niet mogelijk om dit rechtstreeks vanuit het EPD te kopiëren of te plakken. De afbeeldingen konden alleen 
in een .jpg bestand geplaatst worden. Hiervoor was converteren van afbeeldingen of document nodig. 
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IVIDO  
Om in te loggen in IVIDO was het downloaden van de IRMA app noodzakelijk. De patiënt heeft voor het ophalen 
van gezondheidsgegevens de DigiD app nodig. De wondzorg module kwam in Ivido terug als een programma in de 
app. 
 
Voor de zorgprofessional was de PGO opgedeeld in twee halve schermen: Links ‘taken en meldingen’ en rechts 
‘zorgbeheer en applicaties’ waaronder knoppen waren verdeeld die te onderscheiden waren met symbolen en 
tekst (zie afbeelding). De patiëntgegevens uit het dossier van de zorgverlener konden in het behandelplan 
gekopieerd worden als platte tekst (in latere fase is dit aangepast en bleef de lay-out uniform). De foto’s en 
documenten konden worden geüpload in het gezondheidsdossier.  
 
 De wondmodule die ontwikkeld is voor de patiënt en te gebruiken is met Ivido bestond uit de uitlegmodules: 

• introductie wondzorgprogramma (standaard actief); 
• voeg je wondfoto toe aan je dossier (standaard actief); 

• haal je gezondheidsgegevens op (optioneel te activeren voor de patiënt); 

• houd je medicatiegegevens bij (optioneel te activeren voor de patiënt); 

• deel je gezondheidsgegevens met je zorgverlener (optioneel te activeren voor de patiënt); 
En de vragenlijst: 

• pijn door wond (standaard actief en instelbaar als herhaal module). 
 

Activiteiten die door de patiënt werden verricht en antwoorden op de vragenlijst werden gemeld aan de 

zorgverlener via het dashboard van de patiënt in de HINQ Zorg Netwerk Omgeving (ZNO). Daarnaast is voor de 

professional een multidisciplinair overlegformulier gemaakt dat gebruikt werd als dossier (per wond).  

De standaard functies die horen bij een behandelrelatie tussen PGO en ZNO zijn voor de pilot ter beschikking 

gesteld (zoals chat/berichten, gezondheidsdossier etc.).  
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Beide PGO’s hadden de mogelijkheid om via berichten te communiceren, dat was herkenbaar voor patiënten.  
De communicatie via de chat functie stond in beide PGO’s los van de communicatie rondom de wondzorg met de 
zorgprofessionals van wondzorg Noord-Limburg.  
Allebei de PGO’s hadden een helpdesk waar vragen gesteld konden worden en waar patiënten verder op weg 
geholpen konden worden. De helpdesk werd bij de oudere categorie patiënten, die niet goed digitaal onderlegd 
waren, meerdere malen door de professional ingezet. 
Tijdens de pilot zijn er door beide PGO’s aanpassingen gedaan in het proces als patiënten of zorgprofessionals 
vastliepen in gebruik. 
 

3. De pilot 

3.1 Pilot opzet en omvang 

Het doel was om ongeveer 50 patiënten en 5 zorgverleners van Cohesie, VieCuri, De Zorggroep en de Limburgse 

Apothekers Coöperatie ervaringen te laten opdoen in het gebruik van een PGO voor de integrale wondzorg. Dit 

moest in de periode van december 2021 tot en met maart 2022 plaatsvinden. Voor deze proef konden patiënten 

foto’s van hun wond delen met hun zorgprofessional, ze konden vragen stellen en informatie vinden over hun 

behandeling; allemaal via de PGO. In een tijdlijn kon zowel patiënt als zorgprofessional de voortgang en status van 

het behandeltraject inzien en konden zij contact hebben met elkaar.  

 

De 5 betrokken zorgverleners zijn zelf patiënten gaan werven en begeleiden in de proef, dat zorgde voor een 

grotere betrokkenheid. Gedurende het hele traject was er sprake van een multidisciplinaire aanpak en 

samenwerking met de ketenpartners, zorgverzekeraar VGZ en de Patiëntenfederatie. Dit werkte erg goed.  

 

“Doordat iedereen vanaf het begin goed vertegenwoordigd was konden we écht co-creërend werken aan deze 

pilot. Naast ieders eigen inbreng, hebben wij denk ik ook erg veel van elkaar kunnen leren. Dit heeft de pilot en 

gemaakte progressie alleen maar goed gedaan”, aldus Max Andriessen | Expert Zorg & Innovatie bij VGZ. 

 

3.2. Verloop en inclusie van patiënten 

Proces van inclusie 

In de spreekkamer ontvingen deelnemers flyermateriaal met informatie over een PGO en de vrije keuze tussen 

PGO Ivido en PGO Quli. Ook werden patiënten actief benaderd via mail, telefoon om deel te nemen aan de pilot. 

Vanwege de onbekendheid van een PGO, kostte het veel tijd om uitleg te geven over de PGO.  

Professionals geven aan dat dit meer tijd kost als eerder ingeschat. Dit kon te maken hebben met de 

onbekendheid van een PGO maar ook met het moment van zorg:  

 

“Ik krijg een nieuwe patiënt met een wond. Dan moet er heel veel gebeuren. De wond moet beoordeeld, verzorgd 

en bekeken worden. Kan de patiënt dit zelf of moet de patiënt hierin worden begeleid? De patiënt zit vaak al vol bij 

de notie, oh ik heb een wond, wat nu. Vaak wordt er gesuggereerd dat met een PGO dit allemaal zelf kan doen, 

maar voor de patiënt is het nog nieuw” aldus Ilse Rijkers | Verpleegkundig specialist. 

 

Sommige patiënten gaven aan de meerwaarde van een PGO niet in te zien door de al bestaande mogelijkheden tot 

communicatie met de zorgprofessional (systeem Caren, patiëntenportaal, mail). 

  

De PGO’s van Ivido en Quli waren verschillend op gebied van inloggen en hanteerbaarheid. Quli werd in gebruik als 

eenvoudig beschouwd door de zorgprofessionals. Ivido bleek wat ingewikkelder te zijn. Dit heeft voor scheve 

inclusie van patiënten gezorgd in beide PGO’s. De zorgprofessionals hadden immers voorkeur voor de Quli app 

vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Achteraf was het wellicht beter geweest om cliënten te randomiseren in 

plaatst van de vrije keuze te laten aan patiënt. Daarnaast is het aan te bevelen om in de toekomst geruime tijd in 

te calculeren voor het eigen maken van een nieuw systeem. Deze werkwijze heeft er wel voor gezorgd dat er meer 

patiënten geïncludeerd konden worden.  
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De zorgprofessionals geven aan dat de inclusie van patiënten vanuit hen moest komen. Wanneer de professional 

hier niet uitgebreid aandacht aan geeft is de adoptiegraad van de PGO laag. Hulp aan de professional bij deze 

inclusie had beter gekund door vooraf een protocol en stappenplan voor inclusie op te stellen.  

 

In de pilotperiode zou de deelnemende apotheker AMO’s (Actueel medicatieoverzicht) in de vorm van PDF of jpg 

uploaden. Daarvoor was wel toestemming nodig van de patiënt. Dat konden ze doen door de behandelrelatie met 

de apotheker te accepteren in de PGO. Dat bleek niet vanzelfsprekend te zijn. De apotheker heeft een aantal 

AMO’s kunnen uploaden: 

o In Quli: 5 patiënten een AMO kunnen uploaden. Van 7 mensen geen reactie gehad.   
o In Ivido: 2 patiënten een AMO kunnen uploaden. 

“Het is eigenlijk nog te vroeg voor patiënten om het leuk te kunnen testen. Voor de ontwikkelaars: zij hebben veel 

input gekregen. Daar is het heel waardevol voor geweest” aldus Erna Mombarg | Apotheker. 

Resultaat van inclusie 

Uiteindelijk zijn er 17 patiënten geïncludeerd in de pilot. 

• Inclusie Quli: in totaal 14 inclusies, deze deelnemers kunnen allemaal als actief beschouwd worden.  

• Inclusie Ivido: in totaal 6 inclusies waarvan 3 actieve deelnemers, 1 was niet actief, 1 is overleden, 1 heeft 
geweigerd mee te doen, heeft wel contact gehad met helpdesk van Ivido. 

 

Voor de inclusie van de patiënten in de pilot zijn door de zorgverleners voorwaarden gesteld waaraan personen 

(patiënten) moesten voldoen om opgenomen te worden in de pilot (zie bijlage 4). In de huisartsenpraktijk bleek 

het niet reëel om te stellen dat minimaal 2 zorgprofessionals betrokken moesten zijn bij de zorg van de patiënt. Dit 

omdat er ook patiënten zijn die alleen voor wondzorg naar de huisartsenpraktijk komen en de wond zelf 

verzorgen, dat zijn vaak geen chronische wonden.  

Gaandeweg de pilot bleek het moeilijker dan gedacht om geschikte patiënten te includeren in PGO. In sommige 

gevallen was het al lastig om aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen om überhaupt met een PGO te kunnen 

werken:    

• Patiënten beschikten niet altijd over een smartphone en computer. 

• Patiënten waren niet allemaal even digitaal vaardig. 

• Sommige patiënten beheersten de Nederlandse taal onvoldoende. 
 

“Ik kom er nu achter dat heel veel cliënten niet telebankieren omdat het te moeilijk is, terwijl wij dachten dat 

iedereen dat kon” aldus Wendy Groetelaers | Verpleegkundig specialist. 

 

Daarnaast werd de inclusie van patiënt verhinderd door de periode van de pilot: 

• De pilot draaide in een korte periode (december t/m maart), met feestdagen en vakantieperiode en 
heersende Covid-19.  

 

3.3 Monitoring van de deelnemers  

Gedurende de hele pilot zijn de gebruikers van de PGO, de zorgprofessionals en de patiënten door een 

actieonderzoeker van Pluut gevraagd over hun bevindingen. Dat is gebeurd middels vragenlijsten, interviews en 

groepsbijeenkomsten. Van de 17 patiënten die meegedaan hebben aan de proef hebben 14 patiënten 

toestemming gegeven om mee te doen aan het actieonderzoek.   

 

Bij aanvang van de proef zijn wondzorg patiënten via een droomsessie bevraagd hoe de ideale patiëntreis voor 

integrale wondzorg met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) eruit zou zien. Er was veel inbreng echter 

merkten de onderzoekers dat het lastig was om duidelijk te krijgen wat over het algemeen de meerwaarde van 

een PGO kan zijn. Deelnemers vonden het moeilijk om verder te kijken dan hun eigen ervaring. Ook bleek een PGO 

nog moeilijk te begrijpen. De uitkomsten van de droomsessie zijn terug te vinden in bijlage 5.  
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4. Bevindingen 

De samenwerking met de professionals in de keten werd als zeer positief ervaren. Elkaar kunnen vinden en kunnen 

bevragen over het gebruik van de PGO als mede expertise uitwisselen over patiëntenzorg werd als grote 

meerwaarde ervaren.  

De inclusie van patiënten werd door iedereen anders ervaren, mede door de patiëntenpopulatie waar de 

verschillende zorgprofessionals mee te maken hadden. In de huisartsenpraktijk betrof het vaak oudere patiënten 

die afhankelijk waren van mantelzorgers of in een zorginstelling verbleven.  

“Veel mensen met wonden vind je in verzorgings- of verpleegsetting, ze zijn afhankelijk van de mantelzorger. Dan 

moet eerst een tablet geregeld gaan worden. Daar zijn mensen niet zo happig op. Daarnaast is een situatie waarin 

de mantelzorger ‘meedeelt’ in de PGO ook lastig. Wat is wel voor de mantelzorger bedoeld? En wat misschien 

niet?” aldus Ilse Rijkers | Verpleegkundig specialist. 

Sommige patiënten waren niet erg actief met multimedia en moesten overgehaald worden om deel te nemen. Een 

actieve deelname bleef bij deze patiënten uit. Redenen waren late acceptatie van de uitnodiging en de 

onbekendheid met een PGO. Er is gebruik gemaakt van bestaande functionaliteiten die waren samengevoegd om 

zo het wondzorgtraject te dienen. Dit zorgde voor zowel de professional als voor de patiënt soms voor 

onoverzichtelijke situaties. Bij Ivido waren er bijvoorbeeld te veel verschillende knoppen in beeld of was niet alle 

informatie in beeld relevant voor dat moment. Daarnaast was het niet altijd duidelijk wanneer, welk 

communicatiekanaal gebruikt moest worden voor het stellen van een vraag of het uploaden van een foto door de 

patiënt. 

“Te veel en te druk waarvoor het bedoeld is. Staat te veel informatie in die voor mijn doeleinden niet noodzakelijk 

zijn. Heb niet gezien of gevonden dat ik dit naar een "persoonlijke" omgeving kan aanpassen of vereenvoudigen.” 

aldus een patiënt. 

Patiënten die een actieve bijdrage leverden ervaarden een goede interactie met de eigen behandelaar of één van 

de andere professionals via de PGO. Dit heeft zeker een bijdrage geleverd aan de goede uitkomsten van zorg en de 

herkenning van de laagdrempeligheid binnen de PGO. Met notie daarbij dat er in deze pilot geen overmatig of 

verkeerd gebruik van gemaakt werd. Deze laagdrempeligheid kwam ook de nazorg ten goede. De patiënt kon 

namelijk veel beter aan de hand meegenomen worden over hoe de wondgenezing in elkaar zit. Dit kwam vooral 

doordat de patiënt continu kon ervaren wat wel normaal en niet normaal was in de genezing 

“Als diegene langer had moeten wachten om mij te bereiken, had diegene de vraag niet gesteld. Het maakt het 

stellen van een zorgvraag gemakkelijk. Het stimuleert om sneller contact op te nemen. Bij veel mensen is dat goed, 

maar sommige mensen gaan overvragen. Toegankelijkheid is heel belangrijk. Dat is ook zo met een PGO, mensen 

stellen makkelijker vragen” aldus Suzanne Claessens | Huisarts.  

4.1 Functionaliteiten van de PGO 

In de ontwikkelfase van het prototype zijn de wensen van het projectteam besproken met de PGO-leveranciers. Zij 
hebben binnen hun mogelijkheden gekeken een aantal wensen kunnen realiseren in PGO. Helaas bleek, gezien de 
beperkte omvang van de pilot en de middelen die er waren, niet mogelijk om alle wensen door te voeren. Deze 
zijn wel terug te vinden in dit rapport en zijn gecommuniceerd naar de betrokken leveranciers.   
 
Gedurende het project zijn aan de hand van 1) de droomsessie, 2) de vooraf bepaalde need to- en nice to haves en 

3) het gebruik van de PGO, de verschillende behoefte rondom functionaliteiten van zowel de patiënt als de 

professional in kaart gebracht. Hieronder staan de aanbevelingen voor de functionaliteiten van de PGO om een 

betrouwbaar (wond)zorg traject te kunnen faciliteren.  

Patiënt 

Voor de patiënt lagen de grootste behoefte bij het gebruik van een PGO in het 1) handig snelle laagdrempelige 

communicatie na eerste fysieke contact, 2) iedereen heeft makkelijk inzicht in je gegevens, 3) niet meer telkens je 
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verhaal opnieuw vertellen. De functionaliteiten en voorwaarden die dit voor hen mogelijk konden maken in de 

PGO waren: 

• Inloggen via DigiD en SMS-authenticatie;  

• Gegevens delen met zorgprofessionals;  
o Hierbij zelf de regie hebben over welke professional inzage heeft.  
o Hier eenmalig toestemming voor geven. 

• Foto’s versturen naar de zorgprofessional;  

• Actueel medicatieoverzicht tonen met gegevens apotheek;   

• Gegevens inzichtelijk voor mantelzorg; 

• De patiënt dient toestemming te geven welke zorgprofessional meekijkt in zijn PGO, dit moet heel simpel 
gaan. 

• Inhoud is in lekentaal en overzichtelijk;  

“Ik denk dat het PGO bijdraagt aan het verminderen van ziekenhuisafspraken. Daarnaast vind ik het contact 

gemakkelijker. Je kunt tussen de consulten door gemakkelijk contact hebben met je zorgverlener.” Aldus een 

patiënt. 

Professional 

Onderstaande functionaliteiten en voorwaarden zijn door de deelnemende professionals als noodzakelijk 

bevonden om de PGO werkbaar te maken. 

• Een integratie met het systeem van de professional. 
o Gegevens direct verwerkt in het medisch dossier (daar waar nodig). 
o Er moet niet op een 2de scherm of met meerdere login’s gewerkt worden. 

• Duidelijke meldingen over mogelijk vereiste acties of berichten. 

• Tijd die de zorgverlener besteedt moet in de agenda van de zorgverlener gepland worden en moet declarabel 
zijn. 

• Duidelijk onderlinge afspraken tussen de zorgverleners in de verantwoordelijkheden in het zorgproces. 

• Eenduidige taal van zorgverleners, er dienen afspraken op regionaal niveau gemaakt te worden. 

• Zo min mogelijk klikken. 

• Meest actuele gegevens als eerste zichtbaar. 
 

4.2 Beschikbare informatie  

Naast de behoefte van patiënt en professional in functionaliteit is er ook gekeken naar de informatievoorziening 

waar de PGO aan moet voldoen om goed de wondzorg uit te kunnen voeren. 

Patiënt  

Uit droomsessie en pilot zijn de volgende punten over de beschikbaarheid van informatie door de patiënten 

geïdentificeerd.  

• Duidelijke standaard uitleg over de inhoud. 

• Wond behandelplan. 

• Instructie voor het verzorgen van de wond.  

• Informatie over “wat te doen als…”. 

• Medicatieoverzicht en overzicht medische hulpmiddelen.  

Professional 

Voor de professional is het van groot belang dat laagdrempelige communicatie met de andere professionals 

mogelijk wordt gemaakt. In de periode van de pilot konden professionals middels hun eigen account in PGO met 

de patiënt en elkaar communiceren. Hierbij kunnen zij dan de informatie opslaan die ze nodig hebben en hun 

beleid aanpassen waar dat nodig is. Terugkoppeling over ontwikkelingen naar verwijzer moet hiermee makkelijk 

gemaakt worden.  
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De ontwikkeling van een wondprogramma op basis van de zorginformatiebouwsteen wondzorg zou een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het gestructureerd verzamelen en delen van informatie uit en tussen 

verschillende informatiesystemen. De uitdaging hierbij is dat er een opdrachtgever moet zijn die de ontwikkel- en 

beheerkosten wil en kan dragen. De markt voor deze software is ingewikkeld omdat het of “ingebakken” is in 

XIS/ECD systemen die nog niet voorbereid zijn op gebruik van MedMij gegevensdiensten en het feit dat veel 

software als “service” geleverd wordt door leveranciers van hulp- en verbandmiddelen. De informatiebehoefte is 

vertaald naar zorginformatiebouwstenen (bijlage 3).  

De verschillende thema’s zijn:  

• Wond beoordeling (wond eigenschappen) 

• Foto’s  

• Doel behandeling  

• Wondbehandelplan (beleid) 

4.3 Ervaring van het PGO gebruik 

Patiënten aan het woord 
In het patiëntonderzoek zijn er middels vragenlijsten en diepte-interviews ervaringen opgehaald over deelname 

aan de pilot en het gebruik van de PGO. Zie bijlage 6 voor het volledige verslag. 

Meer dan de helft van de patiënten die de wondmodule gebruikte, vindt het contact met de zorgverlener door de 

PGO (een beetje) gemakkelijker geworden. Wat als positief werd ervaren is het tussen de consulten door contact 

hebben met de (juiste) zorgverlener en minder vaak naar het spreekuur komen. 

“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, super sporadisch en gaat snel ontsteken. Met de PGO kan ik snel een 

berichtje sturen en gelijk starten met de behandeling” Aldus een patiënt.  

Sommige patiënten staan minder positief tegenover het PGO. De nieuwe rol die zij hebben in het aanleveren van 

informatie door het gebruik van de PGO werd niet altijd als juist gezien.  

“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.” Aldus een patiënt.  

 
Zorgprofessionals aan het woord 
Ten behoeve van het onderzoek zijn de professionals uit de pilot om de twee weken benaderd en gevraagd naar 

hun bevindingen, deze zijn in de vorm van reflectiedagboeken uitgewerkt. Hieronder is een samenvatting van de 

bevindingen te vinden met de vragen die gesteld zijn door de onderzoeker. 

1. Hoe draagt de PGO tot nu toe bij aan de samenwerking en communicatie onderling? 

De PGO zorgt voor meer transparantie. Door de PGO kunnen zorgprofessionals, met instemming van de patiënt, 
elkaars data inzien. Tijdens de pilot maakten de zorgverleners deel uit van hetzelfde netwerk, dit zorgde ervoor dat 
ze toegang hadden tot elkaars data en daarop konden reageren. De ene zorgverlener vond het prettig om vanuit 
specifieke expertise van een collega advies te krijgen voor opvolging.  

 
“Fijn om feedback te krijgen over je eigen handelen, dat je niet alleen probleemeigenaar bent van wond. Een expert 

die meekijkt met een wond bij mensen met een complexe zorgvraag” aldus Suzanne Claessens | Huisarts. 
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De ander stond daar wat kritischer in:  
 
“Als ik een volledig beleid zie staan en een controle over een week. Wie ben ik om daar iets anders in te zetten? Als 

een huisarts een gerichte vraag stelt, dan vind ik dat wat anders” aldus Wendy Groetelaers | Verpleegkundig 

specialist. 

2. Kan de patiënt door de PGO alles zelf doen? 

Zorgprofessionals vinden het goed dat patiënten met een PGO aan het roer staan. De patiënt kan met zijn PGO zelf 
bepalen welke data met welke zorgverleners gedeeld mogen worden. Professionals uit de pilot vragen zich wel af 
in hoeverre verwacht kan worden van de patiënt dat hij/zij kan bepalen welke data de specifieke zorgverlener op 
welke moment nodig heeft. Dat is voor een patiënt niet te overzien.  
 

3. Draagt de PGO bij aan het verlichten van de werkdruk en aan het vergroten van het werkplezier? 
 

In de toekomst verwachten de professionals dat een PGO een positief effect kan hebben op de werkdruk. De 
verpleegkundig specialist is veel onderweg voor huisbezoeken en werkt met een tablet op locatie, daar zitten 
weinig functionaliteiten op. Haar werktelefoon is beveiligd waardoor het niet mogelijk was om de Irma app te 
downloaden, ze was genoodzaakt om haar privé telefoon daarvoor te gebruiken. Op dit moment stellen de 
zorgprofessionals dat een PGO een extra handeling is, het komt er bovenop:  

 
“Voor nu zal het meer als last gezien gaan worden, ondanks dat het kansen heeft. In het begin gaat het nog veel 

struikelblokken opleveren. Je gaat dingen vergeten, proactief willen monitoren” Suzanne Claessens |Huisarts. 
 
4. Heb je de indruk dat de regie voor de patiënt vergroot wordt door de PGO?  
 

Het voordeel van het gebruik van een PGO is dat de patiënt zelf regie heeft: hij is de eigenaar en beheerder van 
zijn eigen gegevens. Hij haalt zelf zijn gegevens op bij verschillende zorgaanbieders. Zo heeft de patiënt een 
totaalbeeld van de volledige zorg op één plek. Daarnaast bepaalt de patiënt welke gegevens hij deelt met welke 
zorgaanbieders en blijft de informatie bij de patiënt zelf. Zorgprofessionals zien ook risico’s, mensen zouden 
kunnen verdrinken in de hoeveelheid gegevens en niet altijd kunnen overzien wat die gegevens betekenen. Het 
zou mogelijk een extra zorgvraag kunnen opleveren. De huisarts stelt dat zorgverleners mogelijk op een andere 
manier dossier gaan voeren, dat sommige onderdelen mogelijk bewust niet geregistreerd zullen worden in dossier.  
 

“Ja altijd. Daar waar je een PGO hebt, heb je meer de regie. Je verleent mensen wel of geen toestemming en kunt 
inhaken op iets wat verkeerd staat en zelf kunt uploaden” stelt Yvonne Siebers | Wondconsulent. 

 
5.  Welke tips zou je willen meegeven voor de toekomst? 

 

• Bij landelijke uitrol gemeenschappelijke sessies organiseren met uitleg over een PGO.  

• Per gebied een aanspreekpunt/ambassadeur die aanmoedigt om een PGO te gebruiken.   

• Gevalideerde lijsten toevoegen in de PGO.  

• De PGO’s staan nog in de kinderschoenen. Er moet nog veel gebeuren wil het een kans van slagen hebben. 
 

6. Wat zijn de voordelen van een PGO? 
 

• Niet meer naar de praktijk hoeven komen, maar thuis via de app.   

• Betrouwbaardere waardes en logistieke voordelen.  

• Eigen tijd kiezen om metingen in te voeren.  

• Foto’s komen op een beveiligde manier naar de zorgverleners.  
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5. Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens deze pilot zijn er 10 aanbevelingen opgesteld over het gebruik van de 

PGO en de regionale digitale samenwerking. Waar de één een bevestiging zal zijn van wat men al wist, zal de ander 

mogelijk nieuwe inzichten verzorgen. Toch is de werkgroep van mening dat al deze aanbevelingen ertoe doen.  

 

Vergroot de bekendheid van de PGO. Zowel bij de professional, als de patiënt 

• Onbekend maakt onbemind. Veel patiënten en professionals weten niet wat de PGO is en wat het doet en 

zijn daarom niet gewend om er gebruik van te maken.  

• Wil de PGO doen waarvoor het bedoeld is zal dit moeten veranderen. 

• De professional heeft een hele belangrijke rol in de adoptie van de PGO.  

Het gebruik van de PGO door de patiënt moet uiterst simpel en vanzelfsprekend zijn 

• Voor de patiënt moet zowel de installatie van als de navigatie door de PGO intuïtief zijn.  

• Zaken als laaggeletterdheid en leeftijd worden hierdoor een minder beperkende factor in het gebruik. 

• Wanneer naasten of mantelzorgers deel uitmaken van het zorgproces moeten deze gemakkelijk en op de 

juiste manier betrokken kunnen worden. 

Informatie uitwisselen met de PGO moet door de professional als naadloos worden ervaren 

• De informatie ingevoerd door de patiënt moet via de PGO via het bronsysteem van de professional 

inzichtelijk zijn. 

• De informatie ingevoerd door de professional moet via het bronsysteem inzichtelijk worden in de PGO van 

de patiënt. 

• Dit voorkomt het werken in 2 systemen, dubbele registratie en discontinuïteit. 

De functionaliteiten van de PGO moeten door de juiste manier van data uitwisseling 

geïntegreerd worden met de bronsystemen van de professional 

In het verlengde van de vorige aanbeveling.  

• Wanneer de patiënt bijvoorbeeld een bericht verstuurt via de PGO naar een zorgverlener in zijn of haar 

zorgnetwerk, moet deze binnenkomen en worden geregistreerd op een plek waar de zorgverlener via het 

bronsysteem direct inzicht in kan hebben. 

• Dit kan een soort dashboard zijn waar de professional overzicht heeft van alle berichten en meldingen en 

wat daar nog mee moet gebeuren. 

De PGO en de omgeving waar de professional in werkt moeten COMPLEMENTAIR zijn aan 

elkaar 

• De PGO moet niet gezien worden als een nieuw informatiesysteem waar de professional in werkt. 

• De PGO kan op zichzelf niet genoeg continuïteit van informatie verschaffen voor een professional om er een 

zorgproces op de bouwen. 

• De professional moet niet afhankelijk worden van de data die in de PGO gestopt wordt. 
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Begin bij de realisatie van een regionaal platform om technische uitwisseling van gegevens 
mogelijk te maken 
• De gegevens uit de bronsystemen van de verschillende professionals moeten bij elkaar komen op een 

gestandaardiseerde manier. 

• Hiervoor is het gebruik van zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) in combinatie met een regionale 

Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) structuur een belangrijke eerste stap. 

• In het geval van wondzorg moet hier nog op landelijke schaal een ZIB worden omschreven en moet dit door 

ieder bronsysteem worden gebruikt voor de invoer van hun data. 

• Daarnaast is er ook een zorgnetwerkomgeving (ZNO) nodig die fungeert als regionaal 

dashboard/werkplek/EPD waarin alle ontsloten informatie uit zowel de PGO als de bronsystemen 

overzichtelijk voor de professionals in het netwerk van de patiënt wordt samengebracht. 

• Dit zorgt er ook voor dat het niet uitmaakt welk PGO de patiënt gebruikt. Alle gegevens komen namelijk op 

dezelfde manier binnen. 

De PGO is (nog) niet voor iedereen 

• Het komt voor dat patiënten niet erg betrokken willen zijn bij het zorgproces. Deze patiënten gebruiken de 

PGO niet of nauwelijks. Er kan dus ook niet gebouwd worden op de PGO in dit geval. 

• Uit het patiëntonderzoek bleek dat de verantwoordelijkheid van het zelf aanleveren van gegevens niet voor 

iedereen is weggelegd. 

• Op dit moment is er nog veel ontwikkeling mogelijk voor de PGO en de regionale data uitwisseling. 

Wanneer de ontwikkeling van gebruik en functionaliteiten verder blijft gaan, zal voor steeds meer mensen 

de PGO de nieuwe standaard in de zorg kunnen worden. 

Blijf de PGO vooral uittesten en zoeken naar de toepassingen die het zou kunnen hebben 

• Om de functionaliteiten en het gebruik verder te ontwikkelen zijn er pioniers nodig die met de PGO’s aan de 

slag gaan en deze blijven beoordelen en daarmee de ontwikkelaars helpen te verbeteren. 

Breng zo veel mogelijk belanghebbende bij elkaar en focus op wat nu wél kan 

• Wanneer je met alle belanghebbende ketenpartners en patiënten nadenkt over de vormgeving kun je snel 

en in co-creatie stappen zetten. 

• Door in deze projectgroep weg te blijven van het perfecte plaatje en de aandacht te leggen op wat 

minimaal nodig is om een proef op te zetten kon er snel ervaring worden opgedaan. 

Rekening houdend met bovenstaand kan de PGO van essentieel belang worden in het 

verbeteren en toegankelijk houden van de zorg  

• Naarmate de PGO meer standaard wordt is het steeds makkelijker om de patiënt bij het zorgproces te 

betrekken en zelf een grotere rol te laten spelen.  

• Het wordt makkelijker om een netwerk van zorgverleners rondom de patiënt heen te maken die, naast de 

patiënt, ook elkaar laagdrempelig kunnen helpen. 

• Makkelijker interprofessioneel contact samen met een persoonlijkere informatievoorziening kan de 

kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. 
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Hoe nu verder? 

Focus op regionale data ontsluiting voor alle ketenpartners. Om een goed fundament onder de 

gegevensuitwisseling tussen de zorgaanbieders en patiënten te leggen, zal de focus allereerst liggen op de 

ontsluiting van de ZIB’s (zorginformatiebouwsteen) via de regionale DVZA-infrastructuur. Hiermee zal worden 

voorkomen dat de zorgprofessionals dubbele registratie hoeven te voeren. Dit zal interprofessionele 

samenwerking in het zorgnetwerk van de patiënt bevorderen.  

Zoek de doelgroep en aandoening die nu baat hebben bij de PGO. Het kan verstandig zijn om een volgende stap 

te zetten met een zorgketen waarin de doelgroep jonger is en de patiënten over het algemeen meer betrokken zijn 

in het zorgproces. Patiënten met een chronische ziekte kunnen extra baat hebben bij een PGO vanwege het grote 

netwerk van zorgverleners die betrokken zijn. De PGO kan zo in zijn kracht komen als complementaire databron 

voor de professionals en overzichtelijk “zorgdagboek” voor de patiënt. 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

 

AMO  
 

Actueel Medicatie Overzicht 

DVZA  
 

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT- leverancier van een 
zorgaanbieder (ZA) met het MedMij-label binnen 

LSP Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op 
kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten 
raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. 

PGO Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waar Nederlandse 
burgers hun medische gegevens kunnen beheren en delen. 

WEC Wond Expertise Centrum 

ZIB  Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. 
Een ZIB definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar 
is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. 

ZNO Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) optimaliseert zorg voor patiënten binnen een netwerk van 
zorgverleners. De online omgeving geeft toegang tot het up-to-date medische dossier van de 
patiënt en biedt functies voor communicatie, zorgcoördinatie en het creëren van een integraal 
beeld van uw patiënt. 

 
Voor achtergronden wordt verwezen naar: 
1. https://www.informatieberaadzorg.nl/  
2. https://www.registratieaandebron.nl/  
3. https://www.nictiz.nl/  
4. https://zibs.nl/wiki/Hoofdpagina   
5. https://www.medmij.nl/  
6. https://www.pgo.nl/ 
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Bijlage 2 Doelstellingen met scopewijziging  

Doelstelling als opgenomen in VEZN aanvraag Aanpassing doelstelling na scope wijziging  

1. Vanaf 30 maart 2022 kan een zorgprofessional van 1 
van de deelnemende ketenpartners Noord-Limburg 
een verzoek tot beoordeling van een wond, inclusief 
fotografie, indienen bij het wondexpertisecentrum 
Noord-Limburg zodat tijdige beoordeling kan 
plaatsvinden en hiermee onnodige verslechtering 
van wonden kan worden voorkomen; 

 

1a. In de periode van december ’21 tot en met maart ’22 kan 

een zorgprofessional die deelneemt aan de pilot, na acceptatie 

van de behandelrelatie, via HINQ dan wel PGO een bericht 

sturen, inclusief fotografie, naar haar collega uit het 

wondexpertisecentrum Noord-Limburg voor beoordeling van 

een wond zodat tijdige beoordeling kan plaatsvinden en 

hiermee onnodige verslechtering van wonden kan worden 

voorkomen; 

2. Vanaf 30 maart 2022 kan een patiënt die behandeld 
wordt door de integrale wondzorg keten 
(wijkverpleging, verpleegkundige, Specialist 
Ouderengeneeskunde, POH, doktersassistente, 
huisarts, wondconsulent, chirurg, internist en 
dermatoloog) vanuit huis behandeld worden, indien 
mogelijk, en vanuit het wondexpertisecentrum, 
indien noodzakelijk. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van videobellen, zodat een 
wijkverpleegkundige, met eventuele ondersteuning 
van een wondconsulent, de wond vanuit de 
thuissituatie van de patiënt kan behandelen; 

 

 

3. Vanaf 30 maart 2022 kan een patiënt, onder 
behandeling van de integrale wondzorgketen, inzage 
krijgen in, beheer voeren over en delen van de 
gezondheidsgegevens van alle deelnemende 
ketenpartners middels een PGO; 

3a. Vanwege de technische beperkingen die er zijn (zie 1.) zal 

het naar verwachting niet mogelijk zijn om de 

gezondheidsgegevens van alle deelnemende ketenpartners 

middels PGO te ontsluiten. Deze doelstelling komt te 

vervallen.  

4. Vanaf 30 maart 2022 kan een integrale wondzorg 
patiënt zelf foto’s van de wond maken en delen met 
zijn/haar behandelaars. De behandelaars kunnen 
ervoor kiezen om deze gegevens alleen in te zien of 
op te nemen in het dossier van de patiënt bij de 
desbetreffende ketenpartner; 

4a. In de periode van december ’21 tot en met maart ’22 kan 

een integrale wondzorg patiënt zelf foto’s van de wond maken 

en delen met zijn/haar behandelaars. De behandelaars kunnen 

ervoor kiezen om deze gegevens alleen in te zien of op te 

nemen in het dossier van de patiënt bij de desbetreffende 

ketenpartner; 

5. Vanaf 30 maart 2022 kan een patiënt, die behandeld 
wordt door de integrale wondzorgketen, middels 
een PGO videobellen met zijn/haar behandelaars; 
 

 

6. Vanaf 30 maart 2022 kan een patiënt, die behandeld 
wordt door de integrale wondzorgketen, middels 
een PGO een digitale afspraak maken bij de 
deelnemende ketenpartners voor poliklinisch 
bezoek, consult bij de huisarts/POH somatiek of 
wijkverpleegkundige; 

 

6a. Zodra de MedMij gegevensdienst (e-afspraak) beschikbaar 

is, dat is dat te realiseren. 

7. Vanaf 30 maart 2022 kunnen alle foto’s van de wond 
(foto’s van de patiënt zelf of van de deelnemende 
ketenpartners, inclusief beelden van de Tivita 
hyperspectraal camera waar het 
windexpertisecentrum mee werkt) in een tijdslijn 
gezien  worden. Op deze wijze krijgt de patiënt veel 
beter zicht op de effectiviteit van de behandeling.  

7a. In de periode van december ’21 tot en met maart ’22 

kunnen alle foto’s van de wond (foto’s van de patiënt zelf of 

van de deelnemende ketenpartners, inclusief beelden van de 

Tivita hyperspectraal camera waar het windexpertisecentrum 

mee werkt) in een tijdslijn gezien  worden. 

 



 

 

Bijlage 3 Wondvariabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp Items Subitems ZIB?

Verwijsmoment

NAW gegevens https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.2(2020NL)

Voorgeschiedenis algemeen https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.4(2020NL)

Voorgeschiedenis specieel

1.3.1 Hoe ontstaan

1.3.2 Hoe lang bestaand

1.3.3 Beloop / progressie

Relevante medicatie https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v1.1.1(2020NL)

1.4.1 Wondproducten en frequentie

1.4.2 Eventuele over the counter medicatie

1.4.3 Zelf gedachte medicatie

Eventuele behandelingen die al gedaan zijn

1.5.1 Verbanden / gazen

1.5.2 Smeersels

Aanvullend onderzoek https://zibs.nl/wiki/TekstUitslag-v4.4(2020NL)

o   EAI

o   Echo

toevoegen biopt, wondkweek

Wond beoordeling

o   ZIB Wond https://zibs.nl/wiki/Wond-v3.3(2020NL)

▪  Weefsel WCS model

▪  Infectie

▪  Vochtigheid

▪  Wondrand

▪  Wondlengte

▪  Wondbreedte

▪  Wonddiepte

▪  Anatomische locatie

▪  Ontstaansdatum

▪  Datumlaatsteverbandwissel

▪  Drain ja/nee

▪  Wondfoto 

▪  Toelichting

Foto https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/OntwerpBeelden

o   Beeldbestand

Doel behandeling: https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.2(2020NL)

o   Beoordeling / ICC / Eenmalige beoordeling

o   Verwijzing
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 Onderwerp Items Subitems ZIB?

Consult

NAW gegevens https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.2(2020NL)

Voorgeschiedenis algemeen https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.4(2020NL)

Voorgeschiedenis specieel:

o   Hoe ontstaan

o   Hoe lang

o   Beloop / progressie?

Relevante medicatie https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v1.1.1(2020NL)

o   Wondproducten

o   Eventuele over the counter medicatie

o   Zelf gedachte medicatie

Locatie wond

o   Inclusief afmetingen

Eventuele behandelingen die al gedaan zijn

o   Verbanden / gazen

o   Smeersels

Aanvullend onderzoek https://zibs.nl/wiki/TekstUitslag-v4.4(2020NL)

o   EAI

o   Echo

Wond beoordeling

o   ZIB Wond https://zibs.nl/wiki/Wond-v3.3(2020NL)

▪  Weefsel WCS model

▪  Infectie

▪  Vochtigheid

▪  Wondrand

▪  Wondlengte

▪  Wondbreedte

▪  Wonddiepte

▪  Anatomische locatie

▪  Ontstaansdatum

▪  Datumlaatsteverbandwissel

▪  Drain ja/nee

▪  Wondfoto 

▪  Toelichting

Foto https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/OntwerpBeelden

o   Beeldbestand

Doel behandeling: https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.2(2020NL)

o   Beoordeling / ICC / Eenmalige beoordeling

o   Verwijzing

Wondbehandelplan

o   Beleid

o   Terugverwijzen

o   Behandeling nemen

o   Doorverwijzen
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Controle
Anamnese

o   Vrije tekst met opmerkingen over gedrag, ervaringen patient, etc

Wond beoordeling

o   ZIB Wond https://zibs.nl/wiki/Wond-v3.3(2020NL)
▪  Weefsel WCS model: rood, geel, zwart

▪  Infectie

▪  Vochtigheid

▪  Wondrand

▪  Wondlengte

▪  Wondbreedte

▪  Wonddiepte

▪  Anatomische locatie

▪  Ontstaansdatum

▪  Datumlaatsteverbandwissel

▪  Drain ja/nee

▪  Wondfoto 

▪  Toelichting

▪  TIME: Tissue, Infection, Moisture, Edge

Huidige behandeling

o   Welke producten en/of therapieen https://zibs.nl/wiki/UitkomstVanZorg-v3.2(2020NL)

Eventueel aanvullend onderzoek

o   Lab https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.6(2020NL)
o   Beeldvorming etc https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/OntwerpBeelden

Conclusie en beleid



 

 

 

Bijlage 4 In- en exclusiecriteria voor de pilot 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Er is minimaal 1 wond waarvoor de patiënt in 

behandeling is. 

Als er meer dan 3 wonden aanwezig zijn.  

Er zijn minimaal 2 zorgprofessionals betrokken. Als de zorgprofessionals alleen paramedici zijn. 

Patiënt is cognitief in staat om eigen dossier te 

beheren of een wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Patiënt beheert de Nederlandse taal.  

Patiënt geeft toestemming om deel te nemen aan de 

pilot. Voor minderjarigen en wilsonbekwame 

personen geldt de vertegenwoordigingsregeling 

volgens de WGBO voor het geven van toestemming. 

Als het gegevens betreft over een kind waarvan de 2 

ouders indertijd toestemming hebben gegeven, kan 

deze persoon wanneer hij 16 jaar is geworden, zelf 

zijn toestemming intrekken. 

 



 

 

 

Bijlage 5 Rapport droomsessie  

Verslag
Droomsessie
Joy van Etten & Bente van den Akker

December 2021

 

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?
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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
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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
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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
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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?
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Bijlage 6 Ervaringen van patiënten met de PGO in de wondzorgketen  

Ervaringen van patiënten met de PGO in de 

wondzorgketen
Onderdeel van het actieonderzoek naar de implementatie en doorontwikkeling 

van PGO's

Joy van Etten
PGO on Air | Pluut & Partners

April 2022

 

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’.

2

 

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%). 

3
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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.’

5

 

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.

6
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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. 

7
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Erg duidelijk Een beetje duidelijk Niet duidelijk, maar ook
niet onduidelijk

Erg onduidelijk

De informatie die ik heb gehad over de PGO bij het 
starten van dit onderzoek/deze testperiode was

 

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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*Voor het uitvragen van de digitale vaardigheden gebruikten wij de Quickscan digitale vaardigheden van 

Pharos. https://www.pharos.nl/kennisbank/quickscan-digitale-vaardigheden-van-uw-patienten/  

De wondmodule
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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.
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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
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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.

19

0

1

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee
eens

Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee
oneens

Het inloggen in mijn PGO gaat makkelijk

 

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. 
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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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