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Patiënt regelt zelf zijn
gezondheid via internet
“A

l die zorgverleners en specialisten! Een patiënt wordt van internist naar diëtist, naar
fysiotherapeut gestuurd, en iedereen vertelt hem of haar weer andere dingen. De patiënt
denkt: waar ben ík dan? Ik snap er niets van. Zijn informatie ligt over allerlei instanties verspreid, hij
staat niet in het middelpunt.” Arnold Breukhoven, directeur van online sociaal gezondheidsplatform
Drimpy, wil dat de informatie van alle zorginstanties via een persoonlijke gezondheidsomgeving
(PGO) bij de patiënt samenkomt, zodat die zijn eigen gegevens kan beheren.

WAT ZIJN DE VOORDELEN
VAN EEN PGO?
“Het is belangrijk dat de
patiënt zijn gegevens altijd
bij de hand heeft. Chronisch
zieken met veel verschillende
zorgverleners hoeven niet
meer bij elke instantie apart
in te loggen. In acute situaties
kan het levensreddend zijn,
omdat een zorgverlener dan
onmiddellijk het hele dossier
kan inzien. De patiënt, en ook
zijn mantelzorgers, kunnen
ingewikkelde consulten met
specialisten thuis nog eens rustig
nalezen.
De patiënt is baas over zijn medische
dossier en kan ermee doen wat
hij zelf wil. Hij kan zijn gegevens
verstrekken wanneer en aan wie hij
dat wil. Hij wil geholpen worden als
het nodig is, en er verder niet over
nadenken. Als het nodig is heeft hij
zijn PGO-app of website, in feite
een veilig medisch online platform,
bij de hand. Alle leeftijden kunnen
ermee omgaan, ook ouderen zijn
tegenwoordig digitaal vaardiger.”
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
VAN DRIMPY?
“Drimpy is de oudste en
omvangrijkste PGO van Nederland.

Een digitaal platform heeft pas zin
als de datasets van zoveel mogelijk
zorgverleners erop kunnen
worden aangesloten. Jammer
genoeg is nog niet alle informatie
uitwisselbaar. Drimpy is weliswaar
gecertificeerd door MedMij, dus
veilig en gestandaardiseerd, maar
nog niet alle dossiers zijn via
internet beschikbaar. Dit duurt

“Net als je financiën
kun je straks ook
je gezondheid via
internet regelen.”
ARNOLD BREUKHOVEN
DIRECTEUR BIJ DRIMPY

ons te lang. Drimpy bouwt daarom
zelf applicaties die toegang
geven tot nog niet ontsloten
EPD’s. Ook hebben we een
methode ontwikkeld waarmee
röntgenfoto’s en scans naar het
platform kunnen. De digitale
ontwikkeling is vergelijkbaar
met internetbankieren: net als
je financiën kun je straks ook je
gezondheid via internet regelen!”
HOE ZIET U DE TOEKOMST?
“Drimpy is meer dan alleen
een PGO. Door meetuitslagen
van stappentellers, fitbits en
bloeddrukmeters automatisch op
te slaan, kan iemand ook preventief
aan zijn gezondheid werken.
Via algoritmes kan de voor een
zorgverlener relevante informatie
worden doorgegeven. Een patiënt
kan ook gegevens uploaden om
voor diagnose te vergelijken met
een digitale databank. Of zijn
meetgegevens ‘doneren’ aan de
wetenschap. Zo krijgt digitalisering
ook een sociaal aspect: je kunt met
jouw gegevens anderen helpen. En
dat alles zonder tussenkomst van
verzekeraars.”
Meer informatie vindt u op www.drimpy.com
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