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Wat gaan we doen komend uur?

Update project

17:00u – 17:10u

Toelichting viewer

17:10u – 17:35u

Toelichting portaal 

17:35u – 17:40u

Toelichting PGO

17:40u – 17:55u

Vragen

17:55u – 18:00u

Doel: inzicht geven in hoe gegevens straks kunnen worden ingezien door zorgverleners én hoe cliënten gegevens 
kunnen inzien. Let op! Slechts voorbeeld, keuzemoment uit verschillende viewers volgt later. 



“Een subsidieprogramma 
voor en door gebruikers om 

te komen tot het veilig, 
betrouwbaar, snel en 

betaalbaar digitaal delen 
van informatie in de 

geboortezorg in Nederland”

Babyconnect Brabant



Gegevensuitwisseling tweeledig

Viewer
PGO



Samengevat verschil viewer - PGO

Viewer PGO

Applicatie voor de zorgverlener Applicatie voor de patiënt

Integraal beeld voor de zorgverlener van de 
zwangere 

Informatie vanuit meerdere zorgorganisaties 
bij de zwangere in de PGO

Registeren in het eigen bronsysteem Patiënt kan informatie registreren over 
gezondheid (dagboek, metingen)

Vanuit bronsysteem inzage in viewer Vanuit app of website inloggen

Gegevens ophalen in plaats van verzenden Patiënt haalt zelf gegevens op in PGO

Op weg naar complete gegevensset 
zwangerschap

Beperkte gegevens geschikt voor patiënt



Stuurgroep

Werkgroep 
architectuur

Werkgroep 
zorgproces en 
implementatie

Werkgroep 
communicatie 
en voorlichting

Projectleiding



• Kernwerkgroep architectuur gevormd

» Bezig met:

• Architectuurprincipes, o.a. reeds beschikbare voorzieningen voor gegevensuitwisseling 
hergebruiken, toekomstbestendige oplossing, beschikbare alternatieven inzetten, niet 
wachten op Chipsoft

• Uitgangspunten Babyconnect Afsprakenstelsel

• Architectuurplaat, om inzichtelijk te krijgen per deelnemer hoe gegevens beschikbaar 
gemaakt kunnen worden

» Inzichtelijk maken per zorgorganisatie wat de mogelijkheden zijn om data te 
ontsluiten

• Uitgangspunten per ziekenhuis en 1e lijn in kaart brengen

• Alternatieven verkennen en uitwerken

• Scenario’s met verschillende oplossingen formuleren

» Uitvraag in de markt 

Werkgroep architectuur
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Benodigde componenten

Afbeelding ter illustratie

PhilipsHIS, 
Zorgplatform, 

XDS

Extractor: hoe krijgen 
we de gegevens uit het 
bronsysteem?

Converter: hoe krijgen 
we de gegevens in het 
juiste formaat? (FHIR)

Resource server: hoe 
slaan we gegevens op, 
zodat ze up-to-date 
klaar staan?



Werkgroep zorgproces en 
implementatie
Bereikt:

• Huidige gegevensuitwisseling en inhoudelijke gegevens geboortezorg Brabant inzichtelijk gemaakt 

• Wat kan het digitaal inzien van gegevens via een viewer bijdragen voor jou als zorgverlener?

• Gebruikerseisen worden momenteel opgesteld voor viewer

Volgende stap:

• Gebruikerseisen samenvoegen, vervolgens met technische eisen één programma van eisen maken welke 
naar leveranciers wordt uitgestuurd
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Gegevens digitaal inzichtelijk 
Waaraan moet het bijdragen?

Kwaliteit van zorg
Afname 

administratieve last
Samenwerking in het 

netwerk
Relatie met cliënt

• Gemakkelijk vooraf 

inlezen gegevens

• Gegevens op elk 

(acuut) moment 

inzichtelijk

• Geen documentatie 

printen

• Vrijwel geen gegevens 

meer overtypen (mogelijk 

enkel NAW voor registratie in 

eigen systeem en declaratie)

• Niet meer nabellen 

voor gegevens

• Geen verwijsbrieven 

meer schrijven / sturen 

als álle relevante 

gegevens in viewer 

staan en daar ook 

reden van verwijzing in 

kan komen te staan

• Inzichtelijk welke 

zorgverleners in 

netwerk van cliënt 

betrokken zijn

• Betere betrokkenheid 

cliënt – inzien 

gegevens via PGO (niet 

viewer!)



Werkgroep zorgproces en 
implementatie
Bereikt:

• Huidige gegevensuitwisseling en inhoudelijke gegevens geboortezorg Brabant inzichtelijk gemaakt 

• Wat kan het digitaal inzien van gegevens via een viewer bijdragen voor jou als zorgverlener?

• Gebruikerseisen worden momenteel opgesteld voor viewer

Volgende stap:

• Gebruikerseisen samenvoegen, vervolgens met technische eisen één programma van eisen maken welke 
naar leveranciers wordt uitgestuurd
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Functioneel programma van eisen viewer

Welke wensen en eisen hebben jullie als zorgverleners voor het 

gebruik van een viewer?

Niet opnieuw 
inloggen

Viewer openen vanuit 
dossier cliënt

Viewer kan naast mijn 
decursus open staan

Metingen moeten in 
een grafiek weer te 

geven zijn

Integraal beeld cliënt

Voorblad met 
essentiële informatie, 
daarachter tabbladen

Gegevens worden 
automatisch in viewer 
zichtbaar na consult 

(hoeft niet actief 
verzonden te worden)

….

….



Werkgroep communicatie 
en voorlichting

Bereikt:

• Communicatieplan getoetst

• Communicatielijnen en inzet materialen aangescherpt

Volgende stappen: toetsing communicatie & opstellen trainingsplan

• Betrokken personen in kaart brengen voor training in organisaties

• Toetsing bij zorgverleners: behoefte training & communicatie
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Communicatie lijnen



Beheer & 
Doorontwikkeling

Go / No go
Leverancierskeuze

2022 Q1-Q2

Architectuurplaat 
& PVE

Go 
duur project en 

financiering

2022 Q3-Q4 2023 Q1-Q2 2023 – 2024 

Implementatie en 
opschaling
Go / No go

Borging

Opschaling en 
Doorontwikkeling

Leverancierselectie 
& 

implementatieplan

Rondgang VSV’s

Training en 
technische 

implementatie

Einde 
project

Planning



Herziening subsidie
• Ministerie van VWS stelt extra geld voor ICT kosten beschikbaar

» Implementatie kosten 

» Licentiekosten

• Ministerie van VWS verlengt project met één jaar, tot 15 juni 2024

• Officiële bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2022-14945.html



Thema ‘Viewer en PGO’

• Viewer voor gegevensuitwisseling 
zorgverlener – zorgverlener 
• Uitleg over een viewer

• Demonstratie van een viewer

• Enkele leveranciers voor viewers, 
zoals: Hinq, Drimpy, 
Perinatologie.nl, Caresharing

• Nu 1 voorbeeld ter illustratie

Viewer

• PGO voor gegevensuitwisseling 
met de patiënt
• Uitleg over PGO’s
• Verschil met portalen
• Demonstratie van een PGO

• Verschillende PGO-leveranciers 
op de markt

• Nu 1 voorbeeld PGO ter 
illustratie

PGO



Viewer
Uitleg viewer, HINQ

Dit is een voorbeeld van een viewer, er zijn meerdere 
leveranciers die viewers hebben. In het najaar zal presentatie 
van verschillende leveranciers plaatsvinden en voorkeur aan 

jullie gevraagd worden













Demo viewer HINQ



Samengevat viewer

• Gegevens vanuit de bronsystemen enkel inzichtelijk via viewer, niet aan te 
passen

• Viewer vanuit eigen systeem te openen, geen los informatiesysteem

• Viewer geeft enkel zorgverleners inzicht in gegevens, patiënt kan niet in de 
viewer

• Gegevens komen automatisch na afsluiten consult in de viewer, geen actieve 
handelingen noodzakelijk



Vragen viewer



Patiënten portaal



Patiënten portaal



Portaal
• Patiënt kan gegevens bekijken in het portaal van de betreffende 

zorgorganisatie 

• Vaak herkenbaar door ‘mijn’

• Eerdere subsidieprogramma’s hebben de inzet van portalen bij verschillende 
zorgorganisaties gestimuleerd

• Portalen breed geïmplementeerd
• Vooral ziekenhuizen, huisartsen en VVT-sector

MijnMMC

MijnJBZ

Verloskundigenpraktijk



Persoonlijke 
gezondheidsomgeving 

(PGO) 
PGO on air – Miranda Ehrenhard 



Wat kun je met een PGO?

12 en 14 juli 2022 – PGO on Air



Wat is een PGO?

Een PGO is een app of website, waar je een kopie van je medische gegevens kunt bekijken. Deze gegevens staan 

nu op verschillende plekken bij verschillende zorgverleners. Vaak kun je ook gegevens over jouw gezondheid 

toevoegen die je zelf meet, bijvoorbeeld bloeddruk of gewicht. Er zijn verschillende PGO’s waar je uit kunt kiezen. 

Jouw gegevens over je gezondheid op een plek. Dat geeft je meer grip op jouw gezondheid.

Het grote voordeel voor gebruikers: Het instrument geeft mensen regie over hun eigen gezondheid en is een 

belangrijke tool voor een gelijkwaardige relatie met hun zorgverlener(s).

Meerwaarde voor de zorgverleners: Breder inzicht in de situatie van patiënt/cliënt, een beter geïnformeerde 

patiënt/cliënt en betrokkenheid bij behandeling en daarmee een verbetering van de kwaliteit van zorg.



Veel gestelde vraag: verschil tussen portaal en PGO?





Wat kan nu?

Bij huisartsen

• Een kopie van een deel van het medisch dossier, zoals het advies van de huisarts (bij ongeveer 4.700 

huisartsen=97%).

• Documenten, brieven van medisch specialisten, radiologieberichten of verwijsbrieven (bij ongeveer 4.000 

huisartsen).

Bij 30 GGZ-instellingen

• Een kopie van een deel van het medische dossier, zoals bijvoorbeeld een behandelaanwijzing.

Bij ziekenhuizen/klinieken

• Een kopie van een deel van het medische dossier, zoals het advies van de medisch specialist (op dit moment bij 

ongeveer 23 ziekenhuizen/klinieken).

• Brieven van medisch specialisten, radiologieberichten of verwijsbrieven (nu bij een aantal 

ziekenhuizen/klinieken).



Wat kan binnenkort?

Bij huisartsen

• Verzamelen en delen Zelfmetingen:  een overzicht van metingen van vitale functies die mensen zelf doen, zoals 

hartslag, ademhaling, temperatuur en bloeddruk.

• Verzamelen en delen Vragenlijsten: een verwijzing van een huisarts naar een vragenlijst en het delen van de

antwoorden met de huisarts

• eAfspraak

Bij ziekenhuizen/klinieken

• Ophalen van Basisgegevensset Zorg (BgZ) - bij 215 ziekenhuizen/klinieken

• Verzamelen documenten, brieven (PDF/a) - bij 215 ziekenhuizen/klinieken

Bij RIVM

• Verzamelen COVID-vaccinatiegegevens



Zwangeren vinden de tool PGO aantrekkelijk en zijn meer

geneigd het te gaan gebruiken



VoorbeeldPGO.nl



Naslagwerk voor meer info

• Meer informatie over PGO’s: PGO.nl

• Bekijken voorbeeld PGO: https://voorbeeldpgo.nl/

• Kies een PGO: digitalezorggids.nl

• Meer kennisclips op het YouTube kanaal van de Patientenfederatie: https://www.pgo.nl/toolkit/kennisclips-over-pgos/

• E-learning zorgverleners: https://www.pgo.nl/leermiddel-zorgverlener/e-learning-voor-zorgprofessionals-wat-is-een-pgo/

• Promotiemiddelen bestellen of downloaden: https://www.pgo.nl/toolkit/communicatiemiddelen-bij-ons-kun-je-je-pgo-

gebruiken/

https://voorbeeldpgo.nl/
http://www.pgo.nl/toolkit/kennisclips-over-pgos/
http://www.pgo.nl/leermiddel-zorgverlener/e-learning-voor-zorgprofessionals-wat-is-een-pgo/
http://www.pgo.nl/toolkit/communicatiemiddelen-bij-ons-kun-je-je-pgo-


Vragen PGO



Toevoeging PGO - Babyconnect

• Tijdens dit project hebben we de verplichting om een vastgestelde set aan gegevens vanuit 
de informatiesystemen technisch beschikbaar te maken voor PGO’s. Dit zodat cliënten hun 
gegevens altijd kunnen inzien. Het (stimuleren van) gebruik van een PGO valt niet binnen de 
eisen van dit subsidieprogramma.

• Daarnaast staan de PGO ontwikkelingen en het gebruik ervan nog in de kinderschoenen. Het 
landelijk gebruik van PGO’s zal naar verwachting nog enkele jaren duren. 



Vragen?

Contactgegevens

Evi van der Linden Julia van Hoof

e.vdlinden@slimmerleven.org   j.vanhoof@slimmerleven.org 

06-15231910 06-21638229


