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Agenda:

• Digitalisering MC de Linden: korte en lange termijn (Christian de Groot) 
Ervaringen tot nu toe en de verwachtingen op korte en lange termijn

• MijnGezondheid.net en MedGemak (Gerard van Loon & Joyce Hummel)
Uitleg over deze functionaliteiten en hoe Digidokters burgers/patiënten kunnen helpen

• GROZzerdammen: een ambitieus programma (Kees van Hee)
Uitleg over het Health Holland programma van de overheid, GROZzerdammen en welke projecten we in Son gaan 
opstarten 

• Digitale zelfhulp (Othon Eijsbouts)
Uitleg over digitale zelfhulp zoals Thuisarts.nl en ‘Moet ik naar de dokter?’
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Digitalisering Mc de Linden: korte en lange termijn               
Christian de Groot - huisarts
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Ontwikkelingen MijnGezondheid.net en MedGemak
Gerard van Loon – digidokter

Joyce Hummel - doktersassistent / adviseur zorg en technologie
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GROZzerdammen: een ambitieus programma 
Kees van Hee - digidokter
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• Topsector Life Science & Health: Health-Holland  VWS

• Doel: Nederland gezonder maken tegen lagere kosten!

• GROZzerdam: proeftuinen (field labs) in Health-Holland 
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Missie gedreven innovatie innovatieprogramma

De centrale missie :

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede 
gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en 
hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

4 deel-missies:

1. 2040: ziektelast tgv ongezonde leefstijl -30%

2. 2030: 50% meer zorg in eigen omgeving i.p.v. zorginstellingen

3. 2030: chronisch zieken 25% meer deelname aan samenleving

4. 2030: kwaliteit van leven +25%
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Haalbaarheid en Uitwerking

• Al deze doelen meetbaar maken is heel 
moelijk!

• Het is heel ambitieus en weinig concreet

• Er zijn 4 missieteams:
• Leefstijl en leefomgeving

• Toegang tot zorg: meer zorg thuis (!)

• Chronische zieken

• Kwaliteit van leven i.h.b. dementerenden
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Positieve gezondheid

• Via vragenlijst bepalen hoe je 
als spin in het web zit

• Hulp:
MijnPositieveGezondheid.nl
• Aanmelden: 
dsp-zorg.nl/cursussen
• Lokatie:
Vestzak/Dorpshuis
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GROZzerdam: proeftuinen concreet

• Meer sociale netwerken gericht op:
• Leefstijl
• Sociale contacten
• Hulp in geval van nood

• Digitalisering met als doel:
• Bevorderen zelf-redzaamheid
• Efficientie van zorg op afstand
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Digitalisering is heel belangrijk!

Twee vormen: e-health en domotica
• E-health: Gezondheid met ondersteuning van 

computernetwerken, i.h.b. internet toepassingen
• Domotica: automatisering in huiselijke omgeving

e-health
Voorbeelden:

• Communicatie met artsen via e-mail of 
videoconferencing

• On-line monitoring van b.v. hartpatienten

• Medisch wetenschappelijk onderzoek op basis van 
BigData

• Automatische diagnose

• Teleoperations: operaties op afstand met robot 
techniek
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E-health verandert de 
zorg!

Verwacht wordt dat op de duur:

• Met nieuwe technologie de 
patient zelf een diagnose zal
stellen en een passende
behandeling zal vinden.

• De dokter wordt meer zijn 
adviseur
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Projecten GROZzerdam

Veel bestaande activiteiten passen er in: 

• Wandelgroepen

• PVGE

• Hoi huis activiteiten

• Son en Breugel Verbindt; buurtpleinen, …

• Automaatje

• Digidokters helpdesk
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Nieuwe projecten GROZzerdam

• Gezond-weer-op kaart

• Fitcoin (Eindhoven met App)
• Met app registreren hoeveel stappen je hebt

gezet

• Daarvoor word je beloond met Fitcoins

• Daarvoor kun je gezonde producten krijgen
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Nieuw Project: Samen Fit & Veilig

• Vormen van groepjes van ca 2 tot 5 personen

• Elkaar stimuleren en monitoren bij een gezonde levensstijl. 

• Voor de alleenstaanden een bewakingsfunctie waarbij de 
groepsleden elkaar controleren met Veilig Thuis Protocol

• Deelnemers krijgen Fitbit horloge en een Fitbit weegschaal. Zij 
moeten wel zelf een smartphone hebben voor de Fitbit app.

• Dagelijks delen van fitness gegevens zoals gelopen stappen, 
hartslagmetingen en hun gewicht.

• Ze kunnen ook afspraken maken om iets sportiefs te doen, 
wandelen, fietsen,..

Belangstellenden kunnen zich bij ons melden!!!!
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VeiligThuisApp 

Wat is het doel van de VeiligThuisApp? 
Veel inwoners van onze gemeente wonen alleen. Dat kan een gevoel van onveiligheid met 

zich meebrengen.  Het is dan een veilig idee als je iedere dag op een gemakkelijke manier 

heel even contact kunt maken met één of meer vertrouwde personen uit je naaste omgeving 

(familie, vrienden, buren, …) om zo de ander te informeren dat het goed gaat.  

Stel dat iemand zich op een dag niet meldt bij het groepje. Er zou dan iets vervelends 

gebeurd kunnen zijn, bijvoorbeeld een val gedurende de nacht, waardoor hij of zij niet meer 

in staat is om het groepje te melden dat het goed gaat. In zo’n situatie is het natuurlijk erg 

belangrijk dat  iemand uit de naaste omgeving gealarmeerd wordt. 

Dit is te realiseren door handig gebruik te maken van moderne alledaagse hulpmiddelen: de 

smartphone met een internetverbinding en WhatsApp. Er zijn verder nog een paar afspraken 

nodig om er voor te zorgen dat een mogelijke noodsituatie ook herkend en gesignaleerd 

wordt en de juiste persoon de juiste actie onderneemt.  

Wij noemen dit WhatsApp groepje samen met de noodzakelijke onderlinge afspraken de 

VeiligThuisApp. 

Hoe werkt de VeiligThuisApp? 

Het starten van de VeiligThuisApp begint met één of meer alleen wonende mensen die 

besluiten samen met één of meer mensen uit hun naaste omgeving (buren, familie, 

vrienden,….) een groepje te vormen om een oogje in ’t zeil te houden voor de veiligheid van 

de alleen wonende(n).  

1. De leden van het groepje maken een paar afspraken: 
a. het vroegste en laatste tijdstip waarop ze dagelijks een berichtje sturen naar elkaar 
b. wie actie onderneemt als een deelnemer zich op het laatste tijdstip niet heeft gemeld, 
c. welke actie dan ondernomen wordt (dit kan per deelnemer verschillen) 
d. de actienemer meldt altijd aan het groepje wanneer hij of zij start met de actie, 
e. de actienemer meldt altijd aan het groepje wanneer hij of zij de stopt met de actie. 

2. Een van de deelnemers maakt de VeiligThuis groep aan in WhatsApp. 
3. Vanaf de start meldt iedereen zich elke dag vóór het uiterste tijdstip in de VeiligThuis 

groep. Een simpel berichtje of smiley sturen is genoeg. De deelnemers kijken allemaal 

omstreeks de uiterste meldtijd of iemand zich niet gemeld heeft.  
4. Als iemand zich niet gemeld heeft meldt de afgesproken actienemer de start van de 

afgesproken actie en meldt ook na afloop het einde ervan. Dat is alles!  

Méér informatie en hulp nodig? 
Er is een uitgebreide beschrijving van het VeiligThuis protocol. Stuur een bericht naar 

info@sonenbreugelverbindt.nl  Wij nemen dan contact met u op. 
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Digitale zelfhulp
Othon Eijsbouts – oud huisarts
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Thuisarts
Moet ik naar de dokter
Zelfhulp app’s van SonenBreugelVerbindt
Keuzehulp info van Patiënt plus


