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Wat is Zorgbelang Drenthe? 

 Onafhankelijke, maatschappelijke organisatie voor iedereen in Drenthe die 

gebruik maakt van zorg

 Cliëntparticipatie, beleidsbeïnvloeding en individuele dienstverlening

 Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein en Wlz

 Vertrouwenspersonen jeugd

 Projectteam

 Inwoner- en patiëntparticipatie

 Onafhankelijk onderzoek

 Bevorderen van gezondheidsvaardigheden

 Stem van de Drentse inwoner



Rol en visie 

Zorgbelang 

Drenthe 

rondom PGO’s

 Remmen van de toenemende zorgvraag

 Regie over je eigen gezondheid

 Zowel voor intensieve zorggebruiker, als de 
gezonde inwoner

 Inwoners betrekken bij ontwikkelingen



PGO Netwerk Noord

 Het doel is om een duurzaam ecosysteem te creëren:

• Burgers krijgen eenvoudig inzicht over alle persoonlijke gezondheidsinformatie;

• Burgers krijgen de beschikking over functionaliteiten, waarmee zij (steeds meer) in staat 
zijn hun eigen gezondheid te managen en steeds minder afhankelijk worden van 
professionals;

• MKB bedrijven en zorgprofessionals kunnen gebruik maken van dit ecosysteem voor hun 
dienstverlening en werkprocessen. Daarbij vindt zorgvernieuwing en economieversterking 
plaats, zodat de professionele zorgverlening de toenemende zorgvraag adequaat kan 
blijven beantwoorden. 



Onze rol bij 

PGO Netwerk 

Noord

 Meedenken vanuit inwonerperspectief

 Wat betekent het voor de inwoners?

 Wat heeft de inwoner hieraan? 

 Welke verwachting hebben inwoners 

van hun zorgverlener als het gaat om 

PGO’s?

 Usecase positieve gezondheid



PGO On Air

Meerjarig programma dat het gebruik van 

PGO’s wil stimuleren door mensen te 

ondersteunen bij het kennen, kiezen en 

benutten van PGO’s. 

➢ Communicatie

➢ Keuzehulp

➢ Gebruikerservaringen

➢ Ontwikkeling en verspreiding informatie 

en leermiddelen



In co-creatie een leermiddel ontwikkelen

 Vraagstelling: Op welke manier willen mensen leren over een PGO? 

 Doel: samen met inwoners een leermiddel ontwikkelen over PGO’s

 Co-creatiesessies:

 Laagdrempelig

 Eenvoudig

 Combinatie van middelen: video’s, demo’s opdrachten en uitproberen

 Spreker/aanbieder: kundig iemand binnen eigen organisatie, Zorgbelang 

organisatie, patiëntenfederatie

 Gemakkelijk te geven (train-the-trainer materiaal)

 Eindresultaat: een workshop met alle benodigde tools



Opzet van de 

workshop

Kennismaking, doel en 
verwachtingen
Kennismaking, doel en 
verwachtingen

Wat is een PGO en wat kun je 
ermee?
Wat is een PGO en wat kun je 
ermee?

Welke PGO’s zijn er en hoe kies ik 
er een?
Welke PGO’s zijn er en hoe kies ik 
er een?

Zelf aan de slag met een PGO naar 
keuze
Zelf aan de slag met een PGO naar 
keuze



Integraal Zorg Akkoord

“In 2025 beschikken alle inwoners die dat 

willen over een gebruiksvriendelijke en goed 

gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO) die van meerwaarde is in het 

zorgproces en voor iedereen begrijpelijke 

informatie bevat.”



Belang van 

gebruiksvriendelijkheid





Belang van 
gebruiksvriendelijkheid

 2,5 miljoen mensen hebben

moeite met lezen, schrijven of 

computer

 Toegankelijk

 Gebruiksvriendelijk

 Begrijpelijk

 Waar heb je invloed op?



Vanuit 

inwonerperspectief

➢ Heb aandacht voor de gebruikers die mogelijk meer 

ondersteuning nodig hebben dan gemiddeld

➢ Begrijpelijke taal 

➢ Zorg ervoor dat men weet wat zij kunnen verwachten

➢ Blijf testen en toetsen

➢ Ga na waar de behoefte van de gebruiker ligt en 

gebruik dat als verdere basis. 



Stellingen







Bedankt!
Zou je meer informatie willen? Wil je meedenken, of heb je een goed idee? 

Neem gerust contact op!

Danny Wiekens

Projectmedewerker Zorgbelang Drenthe

d.wiekens@zorgbelang-drenthe.nl

Wil je meer weten over beperkte gezondheidsvaardigheden en 

PGO’s? Meld je dan aan voor onze online bijeenkomst!

Deze vindt plaats op 13 december van 16.00 – 17.00 uur.

Het gebruik van digitale middelen zoals een PGO is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 

Op deze bijeenkomst gaan we in op waar mensen met beperkte digitale- en 

gezondheidsvaardigheden tegen aan lopen bij het gebruik van een PGO. Daarnaast belichten 

we wat er nodig is om het begrijpelijker en gebruiksvriendelijker te maken. De bijeenkomst 

wordt georganiseerd door Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Friesland en Pharos.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar a.vandam@pharos.nl. 
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