PGD-kader 2020 partnerinitiatieven:

Drimpy.com
Het PGD Kader 2020 faciliteert de ontwikkeling en opschaling van Persoonlijke
GezondheidsDossiers. Daarbij werken we samen met bestaande initiatieven op dit
gebied. Met trots presenteren we onze partners op www.pgdkader2020.nl. In deze
uitgave: het Drimpy.com-PGD.

Hoe het begon
In 2010 is Arnold Breukhoven begonnen met het ontwikkelen van een generieke
applicatie, waarmee patiënten hun persoonlijk netwerk (familie, vrienden,
lotgenoten) en hun medisch netwerk (dokter, huisarts en andere zorgverleners) op
de hoogte kunnen houden van hun gezondheid voor, tijdens en na behandeling
en/of ziekte. In Februari 2011 ging de eerste versie van de Drimpy PGD applicatie
officieel online, waarna in eind 2011 Drimpy als organisatie werd opgericht. In de
periode 2012-2013 hebben wij onze applicatie bij verschillende instellingen, van
praktijk tot ziekenhuis kunnen uittesten en uitbreiden met verschillende
mogelijkheden en verbeteringen. Het standaard lidmaatschap voor Drimpy.com is
gratis en bevat alle basis faciliteiten om als patiënt een persoonlijk gezondheidsdossier op te zetten en deze te delen. Sinds 2014 is Drimpy begonnen met het
ontwikkelen van meer specifieke uitbreidingen en mogelijkheden gericht op
aandoening, specialisatie of type organisatie.
Informatie en data is altijd nodig als het om gezondheid gaat. Informatie en data
maakt zelfmanagement mogelijk, maar alleen informatie en data is niet voldoende.
Communicatie en interactie is eveneens van groot belang, echt iets doen met deze
gegevens door zowel de patiënt als de dokter en andere zorgprofessionals. Drimpy
richt zich als onafhankelijke organisatie dan ook op het samen brengen van de
‘zorgdriehoek’ (patiënt, zorgverlener, instelling/organisatie) door middel van het
beschikbaar maken van (zorg)informatie voor, door en via de patiënt op basis van
zelfmanagement, interactie en samenwerking.

Hoe het werkt
Drimpy.com bestaat uit verschillende hoofd onderdelen zoals een (zorg)profiel,
persoonlijk dossier van de patiënt, dagboek met (dagelijkse) meetwaarden van
patiënt en een sociaal zorgnetwerk. Het persoonlijk netwerk is bedoeld voor
vrienden, familie en lotgenoten. Ook kan in dit netwerk het (dagelijkse) dagboek
gedeeld worden. Wanneer de patiënt een zorgverlener heeft toegevoegd aan
zijn/haar medisch netwerk, kan de zorgverlener toestemming krijgen tot inzage van
het dossier en dagboek van de patiënt. De patiënt kan al zijn/haar zorgverleners
toevoegen aan een netwerk en zo dus aan iedereen in één keer dezelfde informatie
en data verschaffen.
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Tevens kan er binnen het medisch netwerk van de patiënt multidisciplinair worden
samengewerkt met dezelfde patiënt. Specifiek voor zorgverleners is er een
dashboard ‘Mijn Praktijk’, waar de zorgverlener al zijn/haar patiënten overzichtelijk
kan bekijken op basis van enkele filters. Hier kan de zorgverlener direct inzage
krijgen in de gegevens van de patiënt en met de patiënt communiceren als gewenst
of aangegeven in onderling overleg.
Ons business model is een abonnementsmodel, wij verkopen of verhuren geen
persoonlijke gegevens van de zorgconsument. De patiënt vult zijn/haar DrimpyPGD zelf met het gratis account en kan daarmee generiek en in samenwerking met
de zorg al zeer goed uit de voeten. Voor het pro-account zijn er verschillende extra
mogelijkheden die het beheren en regie houden over je eigen gezondheid verder
vereenvoudigen, automatiseren en/of verbreden. Zoals het ontsluiten van meer
gegevens aan de patiënt en koppeling met verschillende apps, tools, devices en
systemen zodat bepaalde gegevens automatisch worden weergegeven en/of
toegevoegd aan het PGD van de patiënt. Tevens bestaat er een pro account voor
zorgverleners en voor (zorg)instellingen/organisaties.

De uitgangspunten





Bij de verdere ontwikkeling van het Drimpy.com PGD gaan wij uit van:
Mogelijkheden voor zorgconsumenten om te kunnen participeren in hun eigen
gezondheidszorg en/of behandeling.
Start je ‘Health Community’, vorm persoonlijke zorg teams, manage en beheer je
gezondheid en update je dokters en andere zorgverleners online.
Personalized Healthcare met persoonlijk advies en locatieonafhankelijke
gezondheidszorg.
eHealth is bewustwording voor alle partijen en gezondheid moet ook leuk zijn.

De cijfers




Drimpy is open voor iedereen en heeft een huidige omvang van 7.500 accounts
waarvan meer dan 5% zorgverleners, praktijken of andere zorginstellingen. Sinds
eind 2014 hebben wij verschillende opvallende partnerschappen en instellingen
aan ons verbonden om ook de pro accounts te implementeren en toe te passen
gedurende 2015.
Drimpy wordt op dit moment met name gebruikt door de zorgconsument met een
gratis account, waarvan het dossier periodiek wordt bijgehouden en de (dagelijkse)
meetwaarden in het dagboek vooral gericht zijn op en gebruikt wordt gedurende
een bepaalde periode zolang de zorgverlener daar om vraagt. Bij chronische
aandoeningen gaat het vooral nog om diabetes, hartklachten en obesitas. Deze
groep is veel actiever en trouwer met het bijhouden van gegevens.
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De toekomst
Het gebruik van een PGD is voor de meeste mensen nog erg nieuw en vreemd,
zowel voor de zorgconsument als de zorgverleners. Gedurende het project
beginnen we dan ook met het toepassen van de standaard mogelijkheden, waarna
we verschillende extra mogelijkheden (afgeschermd) toepassen in een aantal
instellingen, om deze vervolgens officieel en openbaar te lanceren. Voorbeelden
zijn het weergeven, bewaren en delen van gegevens en documenten en het
koppelen met verschillende apps, tools, devices en systemen voor het automatisch
toevoegen van gegevens aan het PGD van de patiënt, in samenwerking met de zorg
(gerichte) organisaties binnen het Project ReAAL. De zorgconsument kan op die
manier ook deze gegevens eenvoudig op één plek bekijken en beheren via Drimpy.
Daarnaast realiseren wij in samenwerking met de aan het Project ReAAL verbonden
ouderenzorginstellingen mogelijkheden voor mantelzorg en voor familie/vrienden
om het dossier bij te houden voor partner, kind en ouder.
Drimpy blijft volop in verdere ontwikkeling, gedurende dit project zullen er dan ook
meer specifieke mogelijkheden worden ontwikkeld en toegepast in samenwerking
met de verschillende participerende organisaties. Het komend jaar zal Drimpy ook
met steeds meer zorginstellingen en organisaties in gesprek gaan. Drimpy zal altijd
uit blijven gaan van de zorgconsument en is ook opgezet voor de zorgconsument.
Drimpy is dan ook van de zorgconsument om zijn/of haar zorgverleners een
totaalbeeld te verschaffen en zelf de regie te behouden wanneer dat nodig is, al
dan niet via eigen zorg teams en zelfmanagement. Informatie en data kan heel
mooi zijn, maar uiteindelijk gaat het om de interactie en persoonlijke behandeling
van de patiënt. Echte interactie rondom en samen met de zorgconsument
gebruikmakend van online mogelijkheden is wat wij als Drimpy uitdragen. De
koppeling van online en offline met elkaar zit dan ook in het DNA van Drimpy.
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