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2a. Waarde voor professionals

Tijd nuttiger
besteden

Passende zorg
leveren

“Ik wordt verlost van
nutteloze
administratieve taken.”
“Ik biedt de best
mogelijk zorg voor
mijn cliënt.”
“De persoon
tegenover mij weet
wat er speelt.”

Geïnformeerde
partner

Inzicht in
context cliënt
“Ik weet wie ik voor me heb
en wat er speelt. Dit
bevordert de
patiëntveiligheid”
“Ik leer regelmatig
bij door wat
cliënten mij
aandragen.”

Vakkennis
verdiepen

2b. Vormgeving van de waarde voor professionals is afhankelijk van de behoefte en
komt tot stand via de PGD functies die de cliënt gebruikt
Als cliënten werken met PGD functies … … in de relatie met hun professional …

… levert dit specifieke waarde.

Sociaal netwerk

Tijd nuttiger
besteden

(Partneren met eigen netwerk)

Dienstverlening
(Zelf bepalen wat waar wanneer)

Zwangeren

Inzicht in
context cliënt

Gezondheidsinformatie
(Persoonlijk leren)

Overzicht
(Eigen dossier beheren en inzien)

Geïnformeerde
partner
Chronisch zieken

Zelfzorg
(Zelf monitoren en actie
ondernemen)

Zorg netwerk
(Partneren met zorgverleners)

Passende zorg
leveren
Vakkennis
verdiepen

Ouderen

2c. Waarde voor professionals – voorbeelden door cliënt gebruikte PGD functies
Een moeder ondersteunen tijdens en na haar zwangerschap

Waarde

Sociaal
netwerk
Dienstverlening
Gezondheidsinformatie

Overzicht

Tijd nuttiger besteden

Inzicht in context cliënt

Geïnformeerde partner

Passende zorg leveren

 Delen van ervaringen
met andere zwangeren

 Weten dat mantelzorg
beschikbaar is voor
hulp rond de bevalling

 Delen van ervaringen
met andere zwangeren

 Afspraken maken voor
kraamzorg en
ondersteuning

 Afspraken maken en
verplaatsen (waardoor
minder no-shows)

 Overzicht van planning
en afspraken
beschikbaar

 Online voorlichting,
vraagbaak en
keuzehulp

 eLearning rond
zwangerschap
(professional weet wat
er is gevolgd)

 Symptoomchecker
 eLearning rond
zwangerschap

 Digitale auto-anamnese
 Uitslagen direct
beschikbaar

 Digitale auto-anamnese
 Eén gezamenlijk
dossier voor alle
zorgverleners

 Verloop van de
zwangerschap in beeld
gebracht

 Actuele meetwaarden
worden regelmatig
gedeeld

 Verloop van de
zwangerschap in beeld
gebracht

 Bijhouden van
oefeningen in het
kader van
zwangerschap

 Effect van oefening en
eventuele medicatie op
functioneren tijdens en
na zwangerschap

 Effect van oefening en
eventuele medicatie op
functioneren tijdens en
na zwangerscahp

 Effect van oefening en
eventuele medicatie op
functioneren tijdens en
na zwangerschap

 Actuele meetwaarden
worden regelmatig
gedeeld

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

 Individueel zorgplan
voor ketenzorg of
gezamenlijke zorg

 Second opinion
 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

Zelfzorg

Zorg
netwerk

 Consult afspreken
wanneer daar
aanleiding toe is

Vakkennis verdiepen

 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

2c. Waarde voor professionals – voorbeelden door cliënt gebruikte PGD functies
Een cliënt begeleiden die chronisch ziek is

Waarde
Tijd nuttiger besteden

 Weten dat mantelzorg
(online) beschikbaar is

Sociaal
netwerk
Dienstverlening
Gezondheidsinformatie

Overzicht

Zelfzorg

Zorg
netwerk

Inzicht in context cliënt

Geïnformeerde partner
 Lotgenotencontact

Passende zorg leveren

Vakkennis verdiepen

 Afspraken maken voor
mantelzorg

 Herhaalrecepten online
bestellen en afleveren

 Overzicht van planning
en afspraken
beschikbaar

 Online voorlichting,
vraagbaak en
keuzehulp

 eLearning rond
ziektebeeld
(professional weet wat
er is gevolgd)

 Symptoomchecker
 Keuzehulp
behandelmethoden
 eLearning

 Digitale auto-anamnese
 Uitslagen direct
beschikbaar
 Medicatieoverzicht

 Digitale auto-anamnese
 Eén gezamenlijk
dossier voor alle
zorgverleners

 Verloop van de ziekte
in beeld gebracht

 Actuele meetwaarden
worden regelmatig
gedeeld

 Verloop van de ziekte
in beeld gebracht

 Zelfmanagement als
onderdeel van
individueel zorgplan

 Bijhouden van
uitgevoerde
activiteiten in zorgplan

 Effect van oefening en
medicatie op
functioneren

 Effect van oefening en
medicatie
 Actieve herinneringen
voor behandeling

 Effect van oefening en
medicatie op
functioneren

 Consult afspreken
wanneer daar
aanleiding toe is

 Actuele meetwaarden
worden regelmatig
gedeeld (incl. PROMs)

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

 Individueel zorgplan
voor ketenzorg of
gezamenlijke zorg

 Second opinion
 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

2c. Waarde voor professionals – voorbeelden door cliënt gebruikte PGD functies
Een oudere begeleiden die hulp nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen

Waarde
Tijd nuttiger besteden

 Weten dat mantelzorg
(online) beschikbaar is

Sociaal
netwerk
Dienstverlening
Gezondheidsinformatie

Overzicht

Zelfzorg

Zorg
netwerk

Inzicht in context cliënt

Geïnformeerde partner
 Lotgenotencontact

Passende zorg leveren

Vakkennis verdiepen

 Afspraken maken voor
mantelzorg

 Afspraken maken en
verplaatsen (waardoor
minder no-shows)

 Overzicht van planning
en afspraken
beschikbaar

 Online voorlichting,
vraagbaak en
keuzehulp

 eLearning rond
beperkingen
(professional weet wat
er is gevolgd)

 Keuzehulp
ondersteuning
 eLearning

 Planning en afspraken
in één overzicht
beschikbaar

 Digitale auto-anamnese
 Eén gezamenlijk
dossier voor alle
zorgverleners

 Verloop van de
beperking in beeld
gebracht

 Actueel inzicht in
behoefte aan
ondersteuning en
verloop beperking

 Verloop van de ziekte
in beeld gebracht

 Zelfzorg als onderdeel
van zorgleefplan

 Bijhouden van
uitgevoerde
activiteiten in
zorgleefplan

 Effect van oefeningen
op functioneren

 Effect van oefeningen
op functioneren

 Effect van oefeningen
op functioneren

 Consult afspreken
wanneer daar
aanleiding toe is

 Actuele meetwaarden
worden regelmatig
gedeeld

 Terugkoppeling en
reflectie op eigen
metingen/vragen

 Individueel
zorgleefplan
toegankelijk voor alle
leden van zorgteam

 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

 Vragen stellen over
voorlichting en
gevonden literatuur

