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ORGANISATIE

Stakeholders
• Welke partijen doen mee?
• Welke partijen zijn
indirect betrokken?
• Missen we nog
relevante partijen?

Visie

Doel

• Wat is de gezamenlijke
visie op de inzet van
PGO’s?

Belangen

• Wat willen we bereiken
met dit traject? Wat is
het doel?

• Hoe past het binnen de
organisatie(s)?

• Wat zijn (verwachte)
opbrengsten voor
de verschillende
stakeholders?
• Wat zijn de bezwaren
van de verschillende
stakeholders?

• Hoe sluit het aan bij
sectorale programma’s
(bijv. VIPP) en andere
ontwikkelingen?

Betrekken patiënt
en zorgverlener
• Hoe betrekken we
patiënten?
• Hoe betrekken we
zorgverleners?

PROJECT
Organisatie, rollen
en besluitvorming
• Hoe gaan we het project
organiseren?
• Wie zitten er in het
projectteam en wie heeft
welke rol?
• Wie beslist?

Afhankelijkheden

PROCES

Patiëntengroep
• Met welke patiëntengroep willen we starten?
• Voor welke casus?
• Welk groeipad zien we hierin?

Zorgverleners / organisaties
• Welke zorgorganisaties en zorgverleners
doen als eerste mee?
• Welk groeipad zien we hierin?

Zorgproces
• Bij welke zorgprocessen willen we
het inzetten? In welke situaties en op
welke momenten?
• Hoe integreren we het PGO in het
zorgproces?

• Hoe sluit het aan bij
interne ontwikkelingen? Zijn hier afhankelijkheden?

Resultaat
• Welk resultaat willen we
halen?
• Wanneer zijn we tevreden?
• Wat zijn onze mijlpalen?

Financiering
• Hoe gaan we het
financieren?

• Hoe sluit het aan bij
externe ontwikkelingen?
Bijv. sectorale
programma’s als VIPP.

Planning

APPLICATIE

INFORMATIE

• Wanneer willen we dit
bereikt hebben?

Welke informatie?

Aandacht voor goed registreren

• Welke informatie willen we als eerste uitwisselen met patiënten?
• Worden deze gegevens gestructureerd vastgelegd? Is er een
MedMij-informatiestandaard voor?
• Wisselen wij al informatie uit met anderen, die we ook met
patiënten willen uitwisselen? Kunnen we daar gebruik van maken?

• Hoe zorgen we ervoor dat onze zorgverleners goed en
gestructureerd registreren?

Risico’s

• Wat wordt onze planning?

• Wat zijn de belangrijkste
risico’s?

• Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners begrijpelijk registreren?

• Welk groeipad zien we hierin?

Systeem en leverancier (XIS)

Deelnemer MedMij?

PGO stimuleren?

• In welk(e) systeem/systemen zit deze
informatie?

• Is deze leverancier al deelnemer aan MedMij
als dienstverlener zorgaanbieder?

• Van welke leverancier is dit systeem?

• Zo nee, hoe zorgen we ervoor dat dat
wel gebeurt? Of wat zijn onze alternatieve
mogelijkheden?

• Willen we gezamenlijk pgo’s selecteren om
te stimuleren? Of laten we deze keuze vrij
voor patiënten?
• Hoe willen we het gebruik van PGO’s
stimuleren?

VERVOLGSTAPPEN
Open vragen
• Wat zijn nog open vragen?
• Wat doen we met deze

INFRASTRUCTUUR

vragen?

Bestaande infrastructuren?
• Maken wij gebruik van informatie-uitwisseling via infrastructuren
die we kunnen hergebruiken?

Integrator nodig?
• Als onze XIS-leverancier niet deelneemt, zijn er dan alternatieve
mogelijkheden, zoals een bestaande infrastructuur of andere integrator?

Vervolgstappen
• Wat moet er nu gebeuren?
• Wie doet wat?

