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Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving 

(PGO)
“De datakluis van de burger.”

Wat is een PGO?

Er zijn de nodige definities van een PGO in omloop. In het kader van deze whitepaper is de volgende definitie passend: 

“De PGO is een plaats voor gecentraliseerde relevante gezondheidsinformatie (vinden en beheren).

Publicatie van gezondheidsinformatie wordt door zorgaanbieders in het PGO geplaatst naar gelang van het nut voor de 

burger en het zorgproces. Zelf kan de burger ook informatie publiceren op de PGO.” 

Voor de burger is de PGO een plaats waar alle relevante gezondheidsinformatie gevonden én gedeeld kan worden. Het is 

kenmerkend voor een PGO dat men zich slechts éénmaal toegang hoeft te verschaffen tot een toepassing (de PGO) om 

vervolgens alle informatie te vinden die van belang is voor het managen van de eigen gezondheid en/of aandoening: 

• Dossier en algemene informatie;

• Medicatie;

• Relevante informatie voor de begeleiding/behandeling;

• Leefstijlprogramma’s;

• Educatie. 



Kortom, een geïntegreerd gezondheidsoverzicht, gepresenteerd in een omgeving waar burger en zorgaanbieder elkaar 

vinden, en dat aan alle eisen op het gebied van veilige communicatie voldoet. De PGO is een medium voor gegevens 

uitwisseling tussen burger en professional: een “kluis” van de burger om grip te houden op gezondheidsdata. 

Naast het benoemen wat kenmerkend is voor een PGO, is het goed om te benoemen wat een PGO vooral ook niet is.  

Het is zeker géén EPD of ECD, daarnaast is een PGO niet van de zorgaanbieder(s). Het is geen patiënten- of cliëntenportaal. 

Hebben we een dergelijke toepassing al in Nederland? Deze is er nog niet. Wel zijn een aantal toepassingen op weg om een 

PGO te worden. Er is sprake van een groeiproces.

Waarom een PGO?

In de zorg wordt flink ingezet op de ontwikkeling van de  PGO. Je hoeft maar een opinieblad in de Zorg open te slaan of er is 

wel een artikel of mening geplaatst over PGO’s. Waarom zou je als burger aanmelden bij een PGO? De basis daarvoor vinden 

we in de sterk veranderende houding tussen (zorg)professional en burger in de afgelopen jaren. De burger (als patiënt of 

cliënt) neemt een steeds meer participerende rol in het zorg- of gezondheidsproces. Er is een toenemende behoefte 

aan mede zeggenschap en regie over behandeling en begeleiding. Meer persoonsgerichte zorg dus waarin de burger als 

partner gezien wordt. 

Dit gaat overigens hand in hand met het nemen van 

meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. 

Denk daarbij aan een leefstijl met verantwoorde voeding 

en voldoende beweging.  Ook de overheid zet in op het 

kantelende proces, waarin burgers in staat zijn om bij 

te dragen aan hun eigen gezondheid en welbevinden. 

Natuurlijk spelen ook kosten een rol bij de alsmaar 

toenemende vraag naar zorg. Denk alleen al aan de 

voorspelde toename van chronisch zieken de komende 

jaren. Al met al betekent dit een zoektocht naar een 

effectievere en efficiëntere vorm van behandelen en dus 

een andere inrichting van zorg.  

Het delen van zorg- en gezondheidsinformatie is een voorwaarde om de burger een rol te kunnen geven in het managen van 

de eigen gezondheid: het zogenaamde zelfmanagement of eigen regie.  

Mede ingegeven door de impulsprogramma’s van de overheid op het ontsluiten en delen van medische- en gezondheids-

informatie voor de burger (VIPP,VIPP2, OPEN) zijn zorgaanbieders bezig met voorbereidingen om de burger in de gelegenheid 

te stellen om onder andere het medisch dossier en medicatie in te zien. Om deze informatie vervolgens te kunnen delen met 

andere zorgaanbieders. Zorgaanbieders met een EPD/ECD lijken daarbij in het voordeel: vaak beschikt het EPD/ECD over 

een patiënten- of cliëntenportaal waarin het dossier en de medicatie relatief gemakkelijk te ontsluiten zijn. 

Hoe zit het dan met de wens om een plaats te creëren waar de burger, niet noodzakelijk als patiënt of cliënt, gecentraliseerd 

relevante gezondheidsinformatie kan vinden en beheren? En waar de burger ook zelf informatie kan publiceren? Daar is een 

persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor nodig.



De PGO als data kluis

De PGO als datakluis van de burger dient goed gevuld te zijn. Dat is cruciaal om zowel de burger als de zorgaanbieder te 

verleiden om gebruik te maken van de mogelijkheden die de PGO als eHealth middel biedt. Er is niets zo vervelend om na 

aanmelding op een portaal wel functionaliteiten te vinden, maar geen data. Dan is het vervolgens leuk om een dagboekje bij 

te kunnen houden, maar de burger, zeker in de rol van patiënt of cliënt, is op zoek naar informatie waarmee monitoring op 

de gezondheid en/of aandoening(en) mogelijk is. 

De meeste informatie over de gezondheid en het welbevinden van de burger is opgeborgen in dossiers bij zorg-

aanbieders: ziekenhuizen, huisartspraktijken, care- en ggz instellingen, paramedici en maatschappelijke zorg. 

Zoals eerder opgemerkt geven de programma’s van de overheid een goede impuls aan het ontsluiten van het dossier 

en de medicatie in een voor de burger leesbaar en begrijpelijk formaat. Maar voor beheer van de eigen gezondheid is 

het noodzakelijk om alle relevante informatie op één plek te kunnen vinden. En precies dat gaat alleen maar werken als 

‘beheerders’ van gezondheidsdata (de zorgaanbieders) de krachten bundelen en er samen voor zorgen dat de burger alle 

relevante informatie ter beschikking heeft om zelf regie te kunnen nemen. 

Zorgaanbieders hebben historisch gezien het beheer over behandel- en gezondheidsdata. En dus moeten zij de meerwaarde 

van informatie deling met de burger zien. Sterker nog: de impuls voor het ter beschikking stellen van behandel- en 

gezondheidsdata moet van zorgaanbieders komen, gebaseerd op initiatieven om zorg, behandeling en begeleiding samen 

ter hand te nemen met een duidelijke rol voor de burger zelf. 



Regionale samenwerking is van cruciaal belang: als zorgaanbieders in regio’s de handen ineen slaan om bijvoorbeeld 

patiëntengroepen transmuraal te behandelen dan ontstaat als het ware de “push” om de daarvoor benodigde informatie 

ergens centraal te plaatsen zodat betrokken zorgaanbieders én de burger toegang hebben tot deze informatie. 

De burger is dan in staat om, in dit voorbeeld, zelf onder begeleiding de ziektelast te monitoren en contact te houden met 

de zorgaanbieder(s). Op dezelfde centrale plaats, de PGO dus, kan de burger ook dossierinformatie en de medicatie inzien.

De burger levert zelf ook informatie: meetwaarden en informatie over het welbevinden (bijvoorbeeld in de vorm van 

vragenlijsten) geven dieper inzicht in de gezondheidssituatie. Als vervolgens nog leefstijl programma’s, informatie en educatie 

over de aandoening of de gezondheid worden toegevoegd aan de centrale plek dan is de burger werkelijk in staat om zelf 

een aandeel te nemen in gezondheidsbeleving. Dat doet recht aan het eigenaarschap op gezondheidsdata van de burger. En 

de zorgaanbieder ziet precies waar de burger staat en kan daar ook op reageren. Met als gevolg een (bewezen) terugloop 

van het aantal consulten op locatie in (bijvoorbeeld) ziekenhuizen en huisartspraktijken en een betere gezondheidsbeleving 

bij de burger. Dit voorbeeld van patiëntgroepen met een specifieke aandoening kan gemakkelijk vervangen worden door 

voorbeelden waarbij burgers met meerdere disciplines te maken krijgen: denk bijvoorbeeld aan jeugd- of verslavingszorg.

Belangrijk is dat data ter beschikking wordt gesteld op een centrale plek en dat zorgaanbieders, met name de regionale 

samenwerkingsverbanden, deze kanteling naar zorg in willen zetten. Zij beschikken over de data die de “push” naar de 

gezondheidsomgeving, de PGO, mogelijk maakt.

Investeren in de PGO

De kanteling van zorg, behandeling of begeleiding naar het beleggen van meer medezeggenschap en verantwoordelijkheid 

bij de burger, gezien vanuit het initiatief van de zorgaanbieder betekent investeren. In termen van financiën en mankracht. 

Het is nog maar de vraag of zorgaanbieders deze broodnodige kanteling kunnen financieren. Er moet immers geïnvesteerd 

worden in infrastructuur, ondersteunende software (de PGO) en de inrichting daarvan met relevante data. 

Daarnaast vraagt de omwenteling naar een dergelijk 

vorm van zorg om goede begeleiding van burgers én 

zorgaanbieders. Traditioneel zijn wij gewend aan het 

‘face to face’ contact tussen burger en zorgaanbieder, 

vaak op locatie bij de zorgaanbieder. Denk bijvoorbeeld 

aan de DBC systematiek waarmee de ziekenhuiszorg 

voor patiënten bekostigd wordt en die gebaseerd is 

op contacten tussen patiënt en medisch specialist 

in het ziekenhuis. Terwijl we juist op weg willen naar 

behandeling/begeleiding waarbij de 2e, 1e en 0e lijn samen 

werken aan de gezondheid van de burger. 

De specialist (of dat nu de medisch specialist, de huisarts of anderszins is) krijgt in dit behandel- of begeleidingsproces 

een meer coachende rol.  De gespecialiseerde verpleegkundige of praktijkondersteuner krijgt daarentegen een grotere rol in 

het proces. Juist deze laatste groep zorgaanbieders heeft veelvuldig contact met de burger, zonder dat deze laatste daarvoor 

hoeft af te reizen. 



Het is overbodig om te melden dat de huidige vorm van 

financiering niet meer aansluit bij de transitie die we in 

Nederland in gang willen zetten en die door de overheid 

ook ondersteund wordt. Het is de taak van zorg-

verzekeraars, zorgaanbieders en de overheid om, 

naast de stimuleringsprogramma’s, ook in te zetten op 

financiering van de kanteling van zorg. Natuurlijk worden 

er nu diverse proeftuinen financieel ondersteund door zorg-

verzekeraars. Dit is echter niet voldoende: baanbrekers 

die inzetten op de kanteling van zorg dienen met goede 

financiële  en resultaat afspraken ondersteund te worden. 

Aantoonbare resultaten zijn vervolgens de leidraad voor de “turn over” van de financiering van de PGO naar de markt. 

De kosten voor de ontwikkeling van een PGO zijn niet gering en houden niet op bij de aankoop van hard- en software. 

De begeleiding van de burger en de zorgaanbieder vraagt om implementatie- en realisatiekracht. Met daarnaast 

een strategie die uitademt dat de weg onomkeerbaar is en die sturing op de eigen rol van de burger in het behandel- en 

begeleidingsproces aanzwengelt. 

De burger heeft bij het gebruik van de PGO goede begeleiding en wellicht ook financiële prikkels nodig.  Zo zouden 

zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid bijvoorbeeld na kunnen denken over het verlagen van de eigen bijdrage als de 

burger actief bijdraagt aan het behandelproces in de PGO. En kunnen wellicht regionaal begeleidingscentra opgezet worden 

voor het begeleiden van de burger bij het gebruik van de PGO. 

Hoe verhoudt de PGO zich ten opzichte van app’s?

Er zijn talloze app’s op de markt die de gezondheid of een bepaalde behandeling ondersteunen. Denk maar aan de app’s die 

bijvoorbeeld diabetes patiënten in staat stellen om meetwaarden in te vullen van glucosemeters om vervolgens die meetwaarden 

in grafische weergave gepresenteerd te zien in een bijbehorende website. Elk van deze app’s werkt en voorziet in, zij het mono-

listische, informatie over die ene aandoening of leefstijl. 

De samenhang tussen de gezondheidsinformatie 

ontbreekt echter. 

Daarnaast leidt het gebruik van apps en portals naast elkaar 

tot meerdere malen inloggen, verschillende presentatie-

stijlen en zoals gezegd monolistische informatie. Zeker 

bij de burger die aangewezen is op behandeling of 

begeleiding met een multidisciplinair karakter kan dat leiden 

tot verwarring en afhaken op het gebruik van eHealth als 

middel om de gezondheid te ondersteunen. 

Om nog maar niet te spreken over de kosten voor licenties, beheer en implementatiekracht om apps aan te kunnen bieden.  

Is het gebruik van app’s voor gezondheidsinformatie dan af te raden? Zeker niet! Grote groepen burgers gebruiken met 

plezier app’s, ook om de eigen gezondheid te ondersteunen met bijvoorbeeld leefstijl. 



Als integrale zorg, behandeling, begeleiding om de hoek komt kijken zijn afzonderlijke app’s echter niet meer voldoende. 

Dan is het zaak om informatie in samenhang te kunnen bekijken om verantwoord te kunnen monitoren op bijvoorbeeld 

ziektelast. Overigens werken leveranciers van portalen, PGO’s en app’s op specifieke gebieden samen. Het kan namelijk 

een goed besluit zijn om de functionaliteit van een app met bijbehorende content te integreren in de PGO. Maar altijd met 

het criterium voor ogen dat de burger zich slechts éénmaal toegang hoeft te verschaffen en dus niets merkt van de “uitstap” 

naar een andere applicatie in de PGO en weer terug. Informatie uit de “uitstap” applicatie komt vervolgens vanuit de app 

beschikbaar in de PGO, zodat de datakluis voor de burger in tact blijft. 

Tot slot

Met de voorliggende stimuleringsprogramma’s wordt een stap gezet naar het betrekken van de burger bij de eigen gezondheid. 

Deze stap is echter slechts de eerste: de toenemende samenwerking  tussen zorgaanbieder en burger gaat onherroepelijk 

leiden tot herstructurering van zorg, behandeling, begeleiding. Deze herstructurering kan alleen in gang gezet worden met 

ondersteuning: met adequate financiering en de PGO als datakluis van de burger. 
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