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Betreft: rol van burgers te vernieuwen zorg in Drenthe (kenmerk: ZK-00104079) 

Groningen, 18 februari 2019 

Geachte mevrouw of heer, 

Drenthe zet in om zorg te behouden en ontwikkelt hiervoor plannen. De rol van de burger blijft hierin 
wat onderbelicht. Wij willen graag meewerken aan een ‘digitaal platform voor burgers’ waardoor zij: 

 toenemend ook digitaal actief kunnen zijn inzake eigen vitaliteit en gezondheid(szorg);

 ook digitaal kunnen communiceren met naasten én zorgprofessionals (dus in hun persoonlijk
zorgnetwerk);

 kunnen beschikken over hun eigen zorggegevens (uit dossiers van zorgverleners) en eigen
registraties hieraan toe kunnen voegen.

U kunt dit platform vergelijken met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst. 
Hierdoor verlopen aangiftes beter en efficiënter, ook voor de burger. Dit is iets anders dan Mijn 
Pensioen-overzicht; dat biedt wel inzage in gegevens maar geeft nog geen regie over mijn toekomst. 

De centrale overheid (VWS) en Patiëntenfederatie Nederland stimuleren deze ontwikkeling voor de 
zorg via het programma MedMij, onder andere: 

 Toegang tot medische en andere zorg-gegevens;

 Zelfstandig metingen doen;

 Online contact met zorgverlener.
De ICT-ontwikkeling die hiervoor gaat ontstaan heet: Persoonlijke Gezondheidsomgeving of PGO. 

Quli is zo’n PGO in wording. Wij denken dat door implementatie en opschaling van gebruik te 
stimuleren op provinciaal niveau voor inwoners van Drenthe, zij: 

 Een betere beleving van vitaliteit en gezondheid kunnen gaan ervaren;

 Er meer kwaliteit en veiligheid van zorg geboden kan worden;

 Zorg goedkoper kan zijn voor patiënten en zorgorganisaties;

 Het voor mensen aantrekkelijker blijft en wordt om te gaan werken in de zorg.
Wij vragen om uw support hierbij in het belang van de bewoners van Drenthe en komen daartoe 
graag in overleg. 

Met vriendelijke groet, 

J.M.J. ter Brake (Hans), directeur 
hans.ter.brake@quli.nl
www.quli.nl
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