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“Meer gezonde jaren door laagdrempelige toegang 
tot en gebruik van eigen gezondheidsdata” 

Middels een zelfgekozen PGO krijgt de burger meer regie op eigen gezondheid(sdata)

Innovatieve kennishub in Noord-Nederland met (eHealth)projecten die aansluiten op PGO’s binnen 
het domein van zorg, gezondheid, bewegen, sporten, voeding, lifestyle en preventie

PCH stimuleert en faciliteert samenwerking tussen burgers/patiënten, startups, MKB, scale-ups, 
instituten, onderzoekers en zorgprofessionals 

Organisaties uitdagen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op PGO’s 



Versterken en verrijken van PGO’s
Patiëntenmonitor Leven met meerdere aandoeningen
NPCF, november 2022

To do: 
• Kwalitatief verbeteren van PGO’s
• Meer informatie aanbieden in PGO’s -> PCH en PGO NN 
• Duidelijker 
• Gebruikersvriendelijker

https://www.patientenfederatie.nl/downloads/monitor/1275-patientenmonitor-leven-met-meerdere-aandoeningen/file


PCH Ecosysteem 1.0

Innovaties
- Mai+Life
- Lifelines koppeling 
- Van Curatie naar Preventie

Innovaties
- Leefstijl en Cognitie van
kinderen

- Health-I-Check
- The Ancora Health Modules 
- Prehab@home
- Ancora Health Diabetes Type2
- Sleep in Sync 
- Proactieve (na) zorg bij kanker 
- Farmaocogenetisch paspoort 

Innovaties
- Eten voor de Wetenschap 2

Overige 
Werkzaamheden
- Inventarisatie behoefte PCH
2.0 versie bij partners

- Aantonen resultaat en waarde
van PCH aan stakeholders

- Borgen structurele
financiering

- Afronden en rapportage 
PCH 1.0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Einddatum:
april 2023

PCH 2.0?

Ambitie

- Nieuwe + 
structurele 
financiering

- Uitbreiden 
huidige netwerk

- Stimuleren van 
regionale 
innovatie



Goede basis gelegd met PCH 1.0



PCH Ecosysteem 2.0 behoefte

PCH 1.0

Nieuwe projecten PCH 2.0

Uitbreiden PCH 
nieuwe innovaties

Focusgebieden 
bepalen

Stakeholders 
verlangen 
bewijslast

Ketenintegratie + 
cocreatie

Patiëntdeelname 
en activatie

Data gedreven 
zorg en preventie 

Betaalbare 
gepersonaliseerde 
zorg en preventie

Zorg en preventie 
dichtbij huis

Technologie 
breed toepasbaar

Toegankelijke 
zorg en preventie

Uitgangspunten: To do:

Informatie
standaarden



Focusgebieden bepalen:
aandoeningen landelijk ziektelast*

Top 15 aandoeningen meeste impact ?

* bron: Zorginstituut Nederland

Verplaatsen  Vervangen  Preventie



Stakeholders verlangen bewijslast

Dempen zorgkosten Gezondheidswinst
Impact 

patiënt/zorgpersoneel
“More Less”

T=0 T=1 T=2

Ontwikkelen Monitoren Beoordelen

Ontwikkelproces projecten in co-creatie met partners:

Klantbehoefte meten

Effect metenKlantonderzoek



Patiëntdeelname en activatie

PCH 1.0

PCH 2.0

Preventief/
Privaat

WLZ

WMO

Basisverzekering

Arbeidsgerelateerd

• Project
management

• Succesvolle
pilots 
opleveren

• Positieve 
businesscase

• Keten 
overstijgend

• Werkdruk 
verlagend

Realiseren:
• Structurele 

bekostiging 
via:

Middels:
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