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De juiste medische informatie, op 
de momenten wanneer het ertoe 

doet. Het lijkt wellicht een open 
deur, maar de praktijk laat nog 

vaak anders zien. Het PGO-platform 
van Drimpy maakt het daarom 
voor patiënten mogelijk om alle 

beschikbare persoonlijke medische 
en andere gezondheidsinformatie, 

in één volledig overzicht te bekijken 
en beheren. Met als gevolg meer 

efficiëntie voor u als zorgverlener en 
meer regie over de eigen zorg voor 

de patiënt. 

Een PGO is veel meer dan een opslagplaats voor 
gegevens, vindt Arnold Breukhoven, oprichter van 
Drimpy. Daarom creëerde hij in de afgelopen tien jaar, 
samen met technische en medische specialisten, een 
platform dat relevante medische informatie bereikbaar 
maakt voor specialisten, maar dat georganiseerd is 
rondom de patiënt en vanuit het perspectief van de 

patiënt of zorgconsument. ‘De meest geschikte hub voor 
medische informatie’, motiveert hij, ‘want de patiënt is 
waar het om gaat en juist degene die op alle zorgplekken 
komt.’ Als eerste PGO-leveranciers ontving Drimpy in 2019 
uit handen van de minister het MedMij-keurmerk (meer 
informatie via www.medmij.nl) en inmiddels maken al 
bijna vijftigduizend Nederlandse patiënten gebruik van 
het platform. ‘Nu steeds meer zorginformatiesystemen 
er klaar voor zijn*, kunnen we versneld opschalen in 
heel Nederland, zodat patiënten hun gegevens kunnen 
ophalen.’

Meer efficiëntie en minder fouten 
Met Drimpy kan men persoonlijke medische en andere 
gezondheidsinformatie, die op verschillende plekken 
bewaard wordt, in één volledig overzicht bekijken 
en beheren, legt Breukhoven uit. ‘Wat voorkomt dat 
patiënten telkens weer opnieuw hun verhaal moeten 
vertellen, er onnodige herhaalonderzoeken worden 
gedaan en er minder medicatiefouten worden gemaakt.’ 
Want vraag een willekeurige patiënt welke medicijnen hij 
of zij gebruikt, stelt hij als voorbeeld, ‘en negen van de tien 
keer krijg je antwoorden als “je weet wel: dat rode doosje 
met gele letters en een schuine streep rechtsbovenin”. 
Door de juiste gegevens binnen te halen van 
gevalideerde, bestaande bronsystemen zoals een EPD en 
HIS, en die te koppelen aan de PGO, zorgen we ervoor dat 
de juiste medische informatie altijd beschikbaar is.’ 

Tekst: Judith Kloppenburg

PGO-platform ván de patiënt, 
vóór de patiënt 

‘Data wordt pas 
écht leuk als je 

daadwerkelijk iets 
met die data  
kunt doen.”
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De patiënt bepaalt 
‘De patiënt bepaalt altijd zelf met 
wie hij of zij deze gegevens deelt’, 
benadrukt hij. ‘Wat het gevoel van 
privacy vergroot.’ En de patiënt krijgt 
door deze regie meer inzicht in het 
zorgproces. ‘Drimpy verzamelt data 
uit dossiervorming’, legt hij uit, ‘maar 
ook vitale gegevens, die rechtstreeks 
uit de bronsystemen komen of 
automatisch verzameld worden 
via gekoppelde apps en wearables 
(bijvoorbeeld een Fitbit).’ Het unieke 
aan het platform is dan ook dat 
patiënten binnenkort een digitale 
tweeling kunnen bouwen, op basis 
van Big Data en eigen gegevens. 
‘Want data is leuk, maar het wordt 
pas écht leuk als je daadwerkelijk 
iets met die data kunt doen.’ Drimpy 
geeft op basis van die gevalideerde, 
bestaande bronsystemen een 
helder antwoord op de vragen 
“Wat heb ik? Wat moet ik doen?”, 
legt Breukhoven uit. ‘Waardoor de 
patiënt meer grip krijgt op het eigen 
zorgproces en hoe dit beter kan.’ Die 
regie over de eigen zorg levert dan 
ook uiteindelijk een besparing op 
zorgkosten op. ‘Omdat men beter 
voor zichzelf zorgt én omdat het 
traject overzichtelijker wordt. Voor 
zowel de patiënt als de zorgverlener.’

De juiste gegevens op het juiste 
moment 
Drimpy maakt het mogelijk om, op 
de momenten dat het ertoe doet, 
snel en efficiënt de juiste gegevens 
voor te leggen. Dat betekent 
bijvoorbeeld ook de corona-
vaccinatiegegevens. ‘In deze tijd 

natuurlijk superrelevant. Omdat wij 
deze (gevalideerde) gegevens via 
HIS en de GGD binnenhalen, kunnen 
patiënten deze met één druk op 
de knop oproepen.’ Eén van de 
medewerkers van Drimpy werkte ook 
mee aan de CoronaMelder, vertelt 
Breukhoven. ‘Het geeft aan welke 
expertise wij in huis hebben en daar 
ben ik trots op.’ 

Meer dan een PGO-platform 
Drimpy is dan ook niet zomaar 
een PGO-platform, benadrukt de 
oprichter. ‘Tien jaar geleden al, 
voorzagen we in een behoefte, 
waardoor we nu verder zijn dan 
de markt. Met ruim vijftigduizend 
actieve gebruikers die hun eigen 
gegevens kunnen gebruiken om hun 
gezondheid te volgen, monitoren 
en verbeteren, is Drimpy meer 
dan enkel een opslagplaats. In de 
afgelopen tien jaar hebben we veel 
geleerd en een hoop feedback 
mogen ontvangen. We hebben 
dan ook onze applicatie vanaf de 
grond opnieuw opgebouwd. Deze 
compleet vernieuwde en verbeterde 
versie wordt in mei 2021 opengesteld 
voor iedereen.’

Afgelopen september al, haalde 
Drimpy als eerste PGO-platform in 
de praktijk, ‘met echte patiënten’, 
succesvol MedMij-huisartsgegevens 
op, tijdens een gecontroleerde 
livegang. ‘Dit vormde de aftrap van 
een verdere uitrol in het uitwisselen 
van patiëntengegevens’, besluit 
Breukhoven. ‘Nu steeds meer 
zorginformatiesystemen hier klaar 
voor zijn, gaat het zich als een 
olievlek verspreiden.’

*DVZA

PGO is de stekker en DVZA is 
stopcontact’, legt Breukhoven 
uit. ‘Een informatiesysteem kan 
zelf DVZA zijn, of gebruik maken 
van een “integrator”. Afgelopen 
jaar waren er nog niet voldoende 
DVZA’s, waardoor uitwisseling 
nauwelijks mogelijk was. Nu zijn er 
meer en hebben we met Drimpy, 
naast de PGO, zelf ook een eigen 
DVZA-applicatie ontwikkeld. 
Als een informatiesysteem of 
zorgaanbieders als ziekenhuizen, 
klinieken en huisartspraktijken 
nog geen DVZA hebben, kunnen zij 
ook van de Drimpy DVZA gebruik 
maken, zodat uitwisseling direct 
van start kan.’ 

www.drimpy.com 
(Binnenkort vernieuwd!)

“Regie over de eigen 
zorg levert dan ook 
uiteindelijk een 
besparing op
zorgkosten op.”


