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https://youtu.be/3oxkOIttFqo








https://youtu.be/hxUYRLWcvOc




Met de huidige versie van Koppeltaal kan je de 
VIPP GGZ doelstellingen ruimschoots halen.



https://youtu.be/jiyio6G9tAw




Op de VZVZ dagen gaf Jasper Wagteveld in zijn keynote aan wat hij verwacht van zijn 
PGO: informatie en eHealth.

Jasper staat niet alleen. Ook de patiëntenfederatie, in haar kader PGD 2020, benoemt 
de kernfuncties van een PGO: 

"Een PGD heeft drie onderdelen, eigenlijk dezelfde drie als op een smartphone. Een 
onderdeel met gegevens, een onderdeel met toepassingen/apps, en een 
besturingssysteem dat deze aan elkaar koppelt."

Koppeltaal is een standaard en een afsprakenstelsel 
voor eHealth, ontwikkeld binnen de GGZ.

MedMij is biedt een set standaarden en een 
afsprakenstelsel voor informatie-uitwisseling, 
ontwikkeld voor de hele zorg. 

Samen kunnen ze dus zorgen voor een waardevol, 
goed gevuld, en bruikbaar PGO.

Wat is een waardevol PGO volgens de 'patiënt'?



Stella gaat naar de 
huisarts en zegt dat ze 
vreest tegen een 
burnout aan te zitten, 
De huisarts vraagt haar 
POH om met Stella te 
onderzoeken wat er aan 
de hand is. Stella vertelt 
de POH haar verhaal. De 
POH vraagt Stella de 
gegevens die ze zelf 
verzameld heeft in de 
hoofdzaken app met 
hem te delen zodat hij 
er naar kan kijken. Ze 
deelt de gegevens met 
de POH.

Stell

Stella is een drukke 
jonge professional met 
een gezin. Ze heeft last 
van stress en wil daar 
iets aan doen, via haar 
PGO kiest ze 
hoofdzaken uit om haar 
stress te monitoren en 
ze rekent af met haar 
fitknip. Een tijdje 
monitort ze haar stress 
en ontvangt ze tips uit 
de community, maar ze 
wordt alleen maar 
gestresster.

De POH vertelt Stella 
dat hij denkt dat de 
wijze waarop ze met de 
zelfmetingen bezig is 
haar perceptie kleurt 
en de stress vergroot. 
De oplossing zou kunnen 
liggen in anders kijken. 
Samen kiezen ze de 
minddistrict module 
'anders kijken' uit en ze 
gaan een negental 
weken aan de slag met 
deze module. Na deze 
periode gaat het een 
stuk beter met Stella.

Een burnout is 
voorkomen. De POH 
raadt Stella aan te gaan 
sporten. Stella vind dat 
spannend want ze heeft 
eerder last gehad van 
hartkloppingen. Ze zoekt 
de behandeling van 
destijds op en 
re-activeert de 
hartwacht app. Als ze 
zich zorgen maakt bij 
het hardlopen, kan ze de 
data met haar huisarts 
en cardioloog delen voor 
advies.

Zelf aan de slag 
met stress

Hulp van de POH 
gevraagd

Blended care met 
de POH

Hardlopen met 
hartwacht






