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1a. Waardegebieden voor inwoners

Regie

“Ik kan zelf bepalen
wat er wanneer met
mij gebeurt.”

“De persoon
tegenover mij weet
wat er speelt.”

Geïnformeerde
Professionals

Rust &
Vertrouwen
“Ik weet beter wat er
met mij aan de hand is
en dat er goed voor mij
wordt gezorgd.”

“Ik ben zo min mogelijk
gebonden aan huis of
ziekenhuis en aan vaste
momenten”

Vrijheid

Inzicht

“Ik krijg een goed beeld
van hoe mijn gezondheid
zich ontwikkelt en wat ik
eraan kan doen.”

“Ik heb er zin in:
het is leuk om aan
mijn gezondheid
te werken!”

Motivatie
& Fun

1b. Vormgeving van de waarde voor inwoners is afhankelijk van de behoefte
en komt tot stand via PGD functies
PGD functies ...

… voor specifieke groepen …

Sociaal netwerk

Regie

(Partneren met eigen netwerk)

Dienstverlening
(Zelf bepalen wat waar wanneer)

Zwangeren

Gezondheidsinformatie

(Eigen dossier beheren en inzien)

Chronisch zieken

Zelfzorg

Geïnformeerde
Professionals
Vrijheid

(Zelf monitoren en actie
ondernemen)

Zorg netwerk
(Partneren met zorgverleners)

Rust &
Vertrouwen

Inzicht

(Persoonlijk leren)

Overzicht

… leveren de inwoner waarde.

Ouderen

Motivatie
& Fun

1c. Waarde voor inwoners – voorbeelden van PGD functies
Zwanger (willen) worden en bevallen
Waarde
Regie

Rust & vertrouwen

Inzicht

Sociaal
netwerk

 Regelen
mantelzorg voor
hulp rond
bevalling

 Ondersteuning
vanuit
vriendenkring

Dienstverlening

 Afspraken maken
met verloskundige
en gynaecoloog

 Alles vooruit
gepland en
afgesproken

Gezondheidsinformatie

 Overzicht van
mogelijkheden
rondom bevallen,
voor- en nadelen

 Informatie zoeken:
wat is normaal?
Wat kan ik
verwachten?

 Bibliotheek met
gezondheidsinformatie

 Eigen informatie
afgezet tegen
normaalwaarden

 Alle informatie
over jou en je
kindje op één plek
bewaard

 Zelfstandig kiezen
voor de beste
voeding

 Checklist goede
zorg voor jezelf en
je kindje

 Menstruatiecyclus
en vruchtbare
dagen zien

 eConsult met
gynaecoloog
wanneer jij dat
nodig vindt

 Actuele
meetwaarden
worden regelmatig
nagekeken

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

Overzicht

Zelfzorg

Zorg
netwerk

Geïnformeerde
professionals

Vrijheid

 Delen van
ervaringen met
andere zwangeren

Motivatie &
Fun
 Echo’s baby
doorsturen aan
vrienden

 Overzicht van
planning en
afspraken
beschikbaar

 Digitale aangifte
bij de gemeente

 Kiezen van een
naam voor je
kindje

 eLearning rond
zwangerschap
(professional weet
wat er is gevolgd)

 Vragen stellen
over voorlichting

 Doe mee aan de
zwangerschapsquiz

 Overal en altijd
toegang tot
informatie

 Aanmoediging en
uitdaging op basis
van beschikbare
gegevens

 Schema van
uitgevoerde
activiteiten

 Online oefeningen
kunnen doen

 Gepersonaliseerde
oefeningen met
beloning voor
prestaties

 Eén gezamenlijk
dossier voor mij,
mijn verloskundige
en gynaecoloog

 Digitaal
consultatiebureau

1c. Waarde voor inwoners – voorbeelden van PGD functies
Te horen krijgen dat je chronisch ziek bent

Waarde
Regie

Rust & vertrouwen

Inzicht

Sociaal
netwerk

 Waar nodig
contact opnemen
met je netwerk

 Weten dat
mantelzorg
(online)
beschikbaar is

Dienstverlening

 Herhaalrecepten
online bestellen
en laten afleveren

 Gemakkelijke
toegang tot
informatie en
netwerk geeft rust

 Keuzehulp
behandel
methoden

 Informatie zoeken:
wat is normaal?
Wat kan ik
verwachten?

 Bibliotheek met
gezondheidsinformatie

 Zelf de best
geïnformeerde
partij zijn over
jezelf

 Eigen informatie
afgezet tegen
normaalwaarden

 Verloop van de
ziekte in beeld
gebracht

Zelfzorg

 Medicatie en
activiteiten goed
kunnen
afstemmen

 Overzicht en
herinneringen
voor medicatie

 Effect van
oefening en
medicatie op
functioneren

Zorg
netwerk

 eConsult met POH
of specialist
wanneer jij dat
nodig vindt

 Actuele
meetwaarden
worden regelmatig
nagekeken

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

Gezondheidsinformatie

Overzicht

Geïnformeerde
professionals

Vrijheid

 Lotgenotencontact

Motivatie &
Fun
 Online trainen met
lotgenoten

 Overzicht van
planning en
afspraken
beschikbaar

 Zoeken van
zorgaanbieders in
het buitenland
voor vakantie

 eLearning rond
ziektebeeld
(professional weet
wat er is gevolgd)

 Vragen stellen
over voorlichting

 Overal en altijd
toegang tot
informatie

 Aanmoediging en
uitdaging op basis
van beschikbare
gegevens

 Schema van
uitgevoerde
activiteiten

 Zelfzorg kunnen
doen wanneer je
zelf wilt

 Gepersonaliseerde
oefeningen met
beloning voor
prestaties

 Eén gezamenlijk
dossier voor mij
en mijn
zorgverleners

 Telemonitoring
met mobiele
apparatuur

 Terugkoppeling en
aanmoediging op
basis van
prestaties

1c. Waarde voor inwoners – voorbeelden van PGD functies
Merken dat je ouder wordt en dat je het niet meer alleen af kunt

Waarde
Regie

Rust & vertrouwen

Inzicht

Geïnformeerde
professionals

Sociaal
netwerk

 Waar nodig
contact opnemen
met je netwerk

 Weten dat
mantelzorg
(online)
beschikbaar is

Dienstverlening

 Zorgcontacten
inplannen en
maaltijddiensten
bestellen

 Gemakkelijke
toegang tot
informatie en
netwerk geeft rust

 Keuzehulp
ondersteuning

 Informatie zoeken:
Wat kan ik
verwachten?

 Bibliotheek met
gezondheidsinformatie

 Planning en
afspraken in één
overzicht
beschikbaar

 Planning en
afspraken in één
overzicht
beschikbaar

 Verloop van de
beperkingen in
beeld gebracht

 Activiteiten goed
kunnen verdelen
en afstemmen

 Overzicht en
herinneringen
voor oefeningen

 Effect van
oefeningen op
functioneren

 Schema van
uitgevoerde
activiteiten

 eConsult met de
thuiszorg wanneer
jij dat nodig vindt

 Actuele
meetwaarden
worden regelmatig
nagekeken

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

 Eén gezamenlijk
dossier voor mij
en mijn
ondersteuners

Gezondheidsinformatie

Overzicht

Zelfzorg

Zorg
netwerk

Vrijheid

 Lotgenotencontact

Motivatie &
Fun
 Participeren in
(online)
groepsactiviteiten

 Overzicht van
planning en
afspraken
beschikbaar

 Boeken van
vervoersdiensten
waar ook in
Nederland

 eLearning rond
beperkingen
(professional weet
wat er is gevolgd)

 Vragen stellen
over voorlichting

 Overal en altijd
toegang tot
informatie

 Aanmoediging en
uitdaging op basis
van beschikbare
gegevens

 Zelfzorg kunnen
doen wanneer je
zelf wilt

 Gepersonaliseerde
oefeningen met
beloning voor
prestaties
 Terugkoppeling en
aanmoediging op
basis van
prestaties

