HEALTH HUB UTRECHT
DIGITALE TRANSFORMATIE
AMBITIE EN WERKGEBIEDEN
• Gezonde Start
• Bewegen
– Valpreventie
– Gecombineerde Leefstijl Interventie
• Gezonde Leefomgeving
NAAR 1
PERSOONLIJKE
GEZONDHEIDS
OMGEVING

WE-HEALTH
FYSIEK EN DIGITAAL
ZELFSTURING EN
MONITORING

DATA-ANALYTICS
INZICHT PER PATIENT EN
KETEN,
BESLISSINGSONDERSTEUNING

JUISTE
INFORMATIE OP
DE JUISTE PLEK
IN DE
ZORGKETEN

CONNECTED HEALTH
AANBIEDERS VERBINDEN
VEILIG EN DEELBAAR
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HEALTH HUB UTRECHT
Ambitie PGO
In 2020 kan iedereen in de regio Utrecht die dat wil beschikken over zijn of haar
persoonlijke gezondheidsgegevens in een Persoonlijk Gezondheidsomgeving
(PGO)
We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen beschikken over de juiste
informatie om zelf meer regie te kunnen nemen hoe zij ze omgaan met hun
gezondheid. Een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving voor iedere inwoner
kan daarbij helpen.
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Resultaten (juni 2019)
PGO: “werkplek voor je eigen gezondheid”
Programma gestart
• Visie en uitgangspunten PGO gedefinieerd
• 4 partijen Health Hub geïnvesteerd in € voor inzet programmaleiding Q1 en Q2. Opdrachtgeverschap EBU
• Programmateam ingericht met programmaleider en werkgroep burger/patiëntparticipatie.
Twee niveaus van realisatie: “werken en leren (pilots)” en “bestuurlijk draagvlak en commitment”
• Programmateam:
• Hyleco Nauta (UMCU), Liesbeth Meijnckens (PGO support), Nienke Hulshof (Diakonessenhuis), Peter
Vermeulen (gemeente Utrecht), Jelle van der Weijde (EBU), Miriam de Kleijn (Trijn)
• Programmaleider: Harry Wildeboer (beBright)
• Inventarisatie van ‘’PGO kansen’’ in regio Utrecht door gesprekken met leveranciers, professionals,
gebruikers.
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Resultaten (juni 2019)
PGO: “werkplek voor je eigen gezondheid”
Beoogde pilots: zwangeren (geboortezorg), mensen met psychische klachten en ouderen
• Beoogde coalities en subsidieaanvraag ingediend/in voorbereiding:

-

Doelgroep Ouderen: Careyn/Buurtteams Utrecht/Psynet (UMCU): Programma InZicht (VIPP Care) –
ingediend 27/5. Gunning 10 juni (of niet)

-

Doelgroep zwangeren: BabyConnect (4 Verloskundige Samenwerkingsverbanden/Diak/UMCU) –
indiening 1 juli.

-

Burgerparticipatie bij innovatie e-health/PGO’s: UU/NIVEL/PGOsupport. NWO Onderzoeksaanvraag
(4 jaar). Ingediend 4 juni. Vier private partners hebben zich gecommitteerd aan “in cash” (2x) en “in
kind” (2x)

Parallel aan Health Hub initiatieven: Zorggroepen huisartsen (HUS/Unicum/Ketenzorg Nu): aanvraag
OPEN (ontsluiting medische gegevens huisartsen).
• Nog te onderzoeken/in wording:
- Wijkbewoners - postcodegebied
- Jongeren met chronische aandoening
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Planning tweede helft 2019
Programma PGO
• Pilots starten/vervolgen/evalueren

Connected Health (Juiste informatie op juiste plek)
• Fase 1: data delen in de keten
(1 toepassing van uitwisselplatform).

Data – analytics (Individuele zorg, beslissingsondersteuning en

betere sturing)

• Fase 1: visie en ‘good practice’- toepassing ontwikkelen
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