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MijnGezondheid 

Het persoonlijk gezondheidsdossier in de zorg

Om kwalitatief hoogwaardige zorg 
nu en in de toekomst te behouden, 
is een fundamentele transformatie 
nodig. De digitale revolutie waar we 
ons middenin bevinden speelt daar-
bij een cruciale rol. Deze revolutie 
slecht in een rap tempo de muren 
tussen de zorginstelling en de wereld 
en biedt ongekende mogelijkheden 
als bindmiddel tussen mensen. Ze 
herschikt de posities van partijen in 
het zorgproces. Voorheen gescheiden 
werelden komen middels eHealth 
met elkaar in contact en versterken 
elkaar. De fundamentele verandering 
voor de zorg ligt in de nieuwe positie 
die zorgvrager en zorgverlener in-
nemen in de digitale wereld. Een 
wereld waarin de patiënt stuurt op 
klantwaarde en veel meer regie wil 
over zijn eigen zorgproces. Capgemini 
vertaalt eHealth niet voor niets als 
‘Empowered-Health’! Het persoonlijk 
gezondheidsdossier kan een belang-
rijke versneller zijn in het streven 
naar de noodzakelijke, veel krachti-
gere positie van de patiënt. 

De kansen voor een persoonlijk 
gezondheidsdossier
Op dit moment wordt, ondanks goede 
bedoelingen, nog te veel gedacht 
voor de patiënt en wordt de eigen 
inbreng van de patiënt onvoldoende 
benut (en zelfs niet altijd op prijs 
gesteld). Ook de onderlinge sa-
menwerking tussen, bij de patiënt 
betrokken zorginstellingen en zorg-
verleners, laat nog te vaak te wensen 
over. Want ook in deze onderlinge 
samenwerking kan de patiënt een 
veel krachtigere rol spelen, zeker 
waar het informatie-uitwisseling 
betreft. 

Het zijn vooral belemmerende over-
tuigingen over wat patiënten wel of 
niet zouden willen en wat patiënten 
wel of niet zouden willen en kunnen, 
die een krachtige positie van de 
patiënt in de weg staan. Bijvoorbeeld 
de overtuiging dat vele patiënten 
controleafspraken zouden ‘afdwin-
gen’, terwijl vanuit het oogpunt 
van de zorgverlener deze 

niet per se noodzakelijk zijn. In de 
praktijk blijkt dat indien patiënten 
verzekerd zijn van snel contact bij 
(vermoeden van) terugval, het aantal 
controleafspraken drastisch afneemt. 
Een ander voorbeeld betreft het ge- 
bruik van internet door ouderen. Te 
vaak wordt verondersteld dat dit nog 
geen vaste vorm heeft aangenomen, 
terwijl in de praktijk blijkt dat 80% 
van de ouderen internet gebruikt 
en daarmee binnen afzienbare tijd 
de grootste gebruikersgroep op het 
internet zal zijn. Ook de overtuiging 
dat bepaalde groepen patiënten de 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
regie niet kunnen nemen, belem-
mert de realisatie van een krachtige 
positie van de patiënt. Immers, een 
patiënt die op het ene onderdeel 
geen verantwoordelijkheid kan 
nemen, kan dat op een ander 
onderdeel misschien 
weer wel.  
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Bovendien is er altijd nog de optie 
dat deze eigen verantwoordelijkheid 
ten dele overgenomen kan worden 
door zijn of haar steunsysteem. Dit  
laat uiteraard onverlet dat er patiënten 
zijn die op meer traditionele wijze 
de zorg willen en moeten ontvangen. 
Het verschil is echter dat ook dit 
gezien kan worden als een keuze 
die door patiënten gemaakt wordt 
en niet een vanzelfsprekendheid op 
basis van aannamen van anderen. 

De beoogde nieuwe positie van de 
patiënt vraagt dus om een mind shift 
bij zowel zorgverleners als ook bij de 
patiënten zelf. Dit staat in de litera-
tuur ook bekend als de ‘Milkshake 
Mistake’ (zie kader). De zorg als ge- 
heel is onderweg naar een kantelpunt 
waarbij de zorginhoudelijke profes-
sionaliteit van het zorgaanbod door 
de patiënt zelf zal worden beoordeeld 
en gewogen naar de waarde die het 
zorgaanbod toevoegt aan de eigen 
kwaliteit van leven. Daarbij neemt 
de patiënt meer en meer regie over 
zijn of haar eigen zorgproces. Een 
krachtigere positie van de patiënt 
biedt ook enorme kansen om de kos-
ten te reduceren alsmede de produc-
tiviteit van zorgverleners te vergoten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit van de zorg (zie figuur op 
pag. 3).

Door middel van eHealth kan en wil  
de patiënt een veel actievere rol spelen
binnen de kaders van de behandeling
en begeleiding: het online kunnen 
maken van afspraken, het zelfstan-
dig doorlopen van modules voor 
gedragstherapie, het deelnemen aan 
groepsdiscussies, het bijhouden van 
een dagboek, het dagelijks doorge-
ven van meetwaarden en scores, het 
bewaken van therapietrouw  etc. De 
mogelijkheden zijn ongetwijfeld nog 
groter dan we op dit moment kun-
nen overzien of zelfs maar kunnen 
voorstellen. Hier kunnen patiënt en 
zorgverlener beiden van profiteren. 
Met de toepassing van eHealth kan 
de sector tot structurele vernieuwing-
en komen met forse besparingen in 
de kosten per patiënt als gevolg.

Een persoonlijk gezondheids-
dossier voor de patiënt
Om de mogelijkheden van eHealth 
en zelfmanagement van de patiënt 
in de digitale wereld goed tot zijn 
recht te laten komen, is het nodig 
om de patiënt te zien als bron van 
informatie en regie. Een persoonlijk 
gezondheidsdossier voor patiënten is 
daarom een belangrijke versneller en 
voorwaarde voor de kanteling naar 
een veel krachtigere positie van de 
patiënt. 

Een elektronisch persoonlijk gezond-
heidsdossier is echter géén ding, géén  
nieuw systeem dat ontwikkeld moet 
worden en géén grote databank met  
alle voor de patiënt benodigde gege- 
vens. Het persoonlijk gezondheids-
dossier is een schil die alle beschik-
bare elektronische gegevens en activi- 
teiten bij elkaar kan brengen en hier 
verbanden tussen kan leggen. Bij 
het ontwikkelen van een persoonlijk 
gezondheidsdossier gaat het vooral 
om het ontwikkelen van een gemeen-
schappelijke taal. Hierdoor kunnen 
verschillende digitale systemen en 
toepassingen geïntegreerd worden 
en worden benaderd door de patiënt 
(of degene die hij of zij daartoe 
autoriseert).

Het is geen one size fits all: de ene 
patiënt(engroep) is tenslotte de an-
dere niet. De ene patiënt zal behoefte 
hebben aan andere koppelingen van 
bestanden dan de andere patiënt (al 
dan niet koppeling aan een actueel 
medicatieoverzicht via het Landelijk 
Schakelpunt, al dan niet lotgenoten-
contact, al dan niet bloedspiegelge-
gevens, al dan niet toegang tot een 
actueel behandelplan afkomstig uit 
het EPD van de zorginstelling  etc.). 
Het persoonlijk gezondheidsdossier 
biedt eenduidige toegang tot al deze 
gegevens en een goede mogelijk-
heid tot uitwisseling ervan wanneer 
en met wie dat vanuit de positie van 
de patiënt nuttig en noodzakelijk is. 
Behoeften van patiënten zullen in de 
loop der tijd wijzigen in richtingen 
die nu niet te overzien zijn, bijvoor-
beeld door het ontstaan van ziekten 

‘Milkshake Mistake’ 
Als leverancier van diensten kun je je 
enorm vergissen in aannamen over de 
behoeften en de wensen van de klant. 
Ooit wilde McDonalds de verkoop van 
milkshakes in hun McDrives pushen. 
Marketeers stortten zich op de smaak, 
de temperatuur, de kleur of dikte van 
de shakes. Vergissing! Slechts één  
van hen bedacht om eens te gaan vra-
gen waarom en wanneer mensen milk-
shakes drinken. Wat bleek: milkshakes 
werden vooral ‘s morgens besteld 
door eenzame mannen met kostuums 
aan. Ze gebruikten de milkshake als 
auto-ontbijt. Je kunt dit ontbijt immers 
makkelijk achter het stuur opdrinken. 
Dit gegeven bood een compleet ander 
inzicht met volop nieuwe mogelijkheden. 
Waar alle andere experts zich concen-
treerden op het product, koos deze ene  
marketeer ervoor om te kijken naar wat  
mensen met het product konden. Inle-
vingsvermogen bleek de sleutel!
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of wijzigingen in het systeem van de 
cliënt. Daarom moet een persoonlijk 
gezondheidsdossier flexibel zijn. 
Nieuwe elementen moeten bijvoor-
beeld geadopteerd kunnen worden en 
autorisaties moeten kunnen wijzigen.

Het persoonlijk gezondheidsdossier 
van de patiënt bevat de gegevens, in-
formatie en activiteiten van de patiënt, 
voor de patiënt en door de patiënt. 
Deze worden bij elkaar gebracht om 
daadwerkelijk invulling te geven aan 
de nieuwe rol als regisseur van de 
eigen gezondheid. Voor de toegang 
tot het persoonlijk gezondheidsdos-
sier kan gebruik gemaakt worden 
van de bestaande digitale identiteit 
van de patiënt, van sociale media of 
bijvoorbeeld middels het DigiD van 
de overheid. Er hoeft dus geen apart 
pasje te komen dat door een centraal 
punt aan iedereen verstrekt moet 
worden (nog los van privacy-aspecten 
hiervan).

Het persoonlijk gezondheidsdossier 
biedt een venster op de digitale we-
reld waarin al veel over de patiënt be-
kend is, maar nog maar weinig door 
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de patiënt geregeld kan worden. Dit 
stelt globaal de volgende eisen aan 
het persoonlijk gezondheidsdossier:
1. Het biedt de patiënt mogelijkheden 

om zich te oriënteren op (alternatie-
ven voor) diagnose en behandeling 
van de klachten en zich hiervoor 
aan te melden bij de betreffende 
zorgverlener of (elektronische) 
zorgdienst.

2. Het biedt de patiënt overzicht over 
afgesproken activiteiten voor de be- 
handeling van actuele klachten, 
waarbij herinnering aan en uitvoe-
ren en volgen van de afgesproken 
activiteiten centraal staan.

3. Het biedt de patiënt mogelijkheden 
om te handelen in (naderende) 
crisissituaties, al dan niet in samen-
werking met mantelzorgers of zorg- 
verleners.

4. Het biedt de patiënt toegang tot  
een forum om met lotgenoten en 
professionals over het verloop van 
het ziekteproces te discussiëren,  
alternatieve therapieën te bespreken 
en anderszins ervaringen uit te  
wisselen en sociale steun te verlenen.

5. Het bevat een actueel overzicht van 
de zorggeschiedenis van de patiënt, 

waarbij de klachten, de ingezette 
behandelingen en de behaalde 
resultaten centraal staan.

6. Het kan, na toestemming van de 
patiënt, worden geraadpleegd door 
bij de behandeling betrokken zorg- 
verleners; afscherming van onder-
delen van het persoonlijk gezond- 
heidsdossier behoort tot de moge- 
lijkheden.

7. Het kan, op voorafgaande aanwij-
zing van de patiënt, actief speci-
fieke bij de behandeling betrokken 
mantelzorgers of zorgverleners 
informeren over relevante ontwik-
kelingen in de gezondheidstoestand 
van de patiënt.

Wat het EPD is voor de zorgverlener, 
te weten houvast bij de behandeling  
van de patiënten die aan zijn zorg zijn  
toevertrouwd, is het persoonlijk ge- 
zondheidsdossier voor de patiënt: 
houvast bij de behandeling, in samen-
werking met zorgverleners, mantel-
zorgers en (elektronische) zorg-
diensten. Het persoonlijk gezond-
heidsdossier per sector zal de eerste 
stap zijn, maar dit zal zich onge-
twijfeld doorontwikkelen naar een 
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology- 
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse  
organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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gezondheidszorgbreed persoonlijk 
gezondheidsdossier.

Hoe het persoonlijk gezond-
heidsdossier te realiseren?
De belangrijkste opgave bij het rea-
liseren van een persoonlijk gezond-
heidsdossier is het bewerkstelligen 
van de eerder genoemde mind shift. 
Deze mind shift typeert ook de wijze 
waarop het persoonlijk gezondheids-
dossier succesvol vorm en inhoud 
kan krijgen. Het succes zal afhangen 
van in hoeverre het persoonlijk ge-
zondheidsdossier voldoende klant-
waarde biedt. De patiënt is daarom 
uitgangspunt van het denken bij de 
ontwikkeling van het persoonlijk 
gezondheidsdossier.

De ontwikkeling van het persoonlijk 
gezondheidsdossier doorloopt in feite 
drie fasen:
1. Starten: ontwikkeling en imple-

mentatie van een proof of concept, 
ofwel de startmotor.

2. Versnellen: uitbreiding van het 
proof of concept van het persoon-
lijk gezondheidsdossier naar ge-
bruik door meerdere doelgroepen, 
al dan niet aangevuld met meer-
dere functionaliteiten, mogelijk 
met uitbreiding van deelname van 
meerdere partners etcetera (ofwel 
de versnellingsbak).

3. Een verdere zichzelf bedruipende 
ontwikkeling. De uitbreiding van 
het persoonlijk gezondheids- 
dossier, ofwel  de reis van de  
patiënt door het zorglandschap.

De problemen die eerdere landelijke 
elektronische dossiers hadden, kun-
nen hier worden voorkomen door  
het persoonlijk gezondheidsdossier  
vorm te gegeven als een open plat-
form met een gemeenschappelijke 
taal. Er is géén landelijke database, 
de patiënt heeft de volledige regie en 
de patiënt is vanaf het begin actief 
betrokken bij de vormgeving. Ook 
het privacyvraagstuk komt hierdoor 
in een heel ander daglicht te staan. 
Daarnaast kan worden voortgebouwd 
op reeds gedane investeringen in 
eHealth, landelijk EPD en Landelijk 

SchakelPunt en kunnen de ervarin-
gen die daarmee zijn opgedaan ten 
volle worden benut. Ook toekomstige 
ontwikkelingen kunnen gemakkelijk 
worden geadopteerd in het persoon-
lijk gezondheidsdossier. Het biedt 
een krachtig en positief antwoord op 
vragen over de wijze waarop her-
vormingen in de zorg mede gestalte 
kunnen krijgen.

De realisatie van een persoonlijk 
gezondheidsdossier is natuurlijk  
niet van vandaag op morgen afge-
rond. De technische mogelijkheden 
zijn in algemene zin breed toeganke-
lijk: wat hier wordt voorgesteld is een 
optelsom van bestaande technische 
voorzieningen, toegesneden op het 
gebruik door patiënten. Een sterke 
programma- en veranderorganisatie  

met kennis van zorg en ICT zal moe-
ten worden ingericht en er zullen 
voldoende middelen beschikbaar 
moeten zijn om alle relevante partijen 
te kunnen betrekken bij een succes-
volle start.
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