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Persbericht	  
	  
	  

MijnZorgnet	  gaat	  door	  met	  persoonlijke	  zorgnetten	  	  
	  
MijnZorgnet,	  het	  sociale	  netwerk	  van	  de	  Nederlandse	  zorg,	  is	  als	  project	  succesvol	  afgerond	  en	  gaat	  
door	  als	  platform	  voor	  persoonlijke	  zorgnetten.	  Dat	  hebben	  de	  initiatiefnemers	  (neuroloog	  Bas	  
Bloem	  en	  gynaecoloog	  Jan	  Kremer)	  samen	  met	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  het	  UMC	  St	  Radboud	  
besloten.	  

Project	  afgerond	  
Na	  het	  winnen	  van	  de	  prijs	  van	  het	  innovatieplatform	  voor	  het	  meest	  baanbrekende	  zorginitiatief,	  
richtten	  Bloem	  en	  Kremer	  in	  2009	  MijnZorgnet	  op.	  Betaald	  door	  het	  ministerie	  van	  VWS	  en	  het	  
UMC	  St	  Radboud	  gingen	  zij	  met	  een	  groep	  enthousiaste	  mensen	  aan	  de	  slag	  om	  hun	  dromen	  voor	  
een	  betere	  zorg	  te	  realiseren.	  Centraal	  daarbij	  stond	  ‘betere	  samenwerking	  vanuit	  het	  netwerk	  van	  
de	  patiënt’.	  	  
Het	  vierjarige	  project	  is	  inmiddels	  succesvol	  afgerond	  en	  heeft	  onder	  meer	  geleid	  tot	  een	  online	  
platform	  van	  enige	  honderden	  communities	  en	  vele	  duizenden	  gebruikers.	  Het	  eindverslag	  is	  te	  
downloaden	  op	  www.mijnzorgnet.nl/eindverslag	  .	  	  

Drie	  soorten	  communities	  
Het	  platform	  kent	  nu	  drie	  soorten	  communities:	  persoonlijke	  zorgnetten,	  digitale	  poli’s	  en	  overige	  
communities.	  Persoonlijke	  zorgnetten	  zijn	  communities	  van	  een	  patiënt	  met	  zijn	  zorgverleners	  en	  
mantelzorgers.	  Digitale	  poli’s	  zijn	  communities	  van	  zorgverleners	  met	  hun	  patiënten.	  De	  overige	  
communities	  betreffen	  groepen	  van	  zorgverleners	  en/of	  patiënten	  rondom	  een	  thema	  of	  ziekte	  en	  
kennen	  geen	  duidelijk	  eigenaarschap.	  	  

Door	  met	  persoonlijke	  zorgnetten	  
MijnZorgnet	  gaat	  na	  de	  projectperiode	  door	  met	  persoonlijke	  zorgnetten	  en	  zal	  de	  digitale	  poli’s	  en	  
overige	  groepen	  overlaten	  aan	  de	  markt.	  	  
Een	  persoonlijke	  zorgnet	  is	  eigendom	  van	  de	  patiënt	  zelf	  en	  bestaat	  onder	  andere	  uit	  dagboeken,	  
medische	  bestanden,	  overleg	  mogelijkheden	  en	  online	  formulieren.	  De	  patiënt	  bepaalt	  zelf	  met	  wie	  
hij/zij	  de	  gegevens	  van	  dit	  persoonlijk	  dossier	  deelt	  en	  kan	  zelf	  zien	  wie	  toegang	  heeft	  gehad.	  Niet	  
de	  ziekte,	  maar	  de	  persoon	  is	  het	  vertrekpunt.	  	  
Het	  veelbelovend	  concept	  van	  persoonlijke	  zorgnetten	  kent	  inmiddels	  enige	  honderden	  gebruikers	  
en	  past	  uitstekend	  binnen	  de	  innovatieve	  omgeving	  van	  een	  UMC.	  Digitale	  poli’s	  en	  overige	  
groepen	  zijn	  klaar	  voor	  de	  markt	  en	  passen	  met	  hun	  betalende	  klanten	  minder	  goed	  in	  de	  non-‐
profit	  omgeving	  van	  een	  
UMC.	  
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Verandering	  
Als	  gevolg	  van	  deze	  keuze	  zullen	  de	  activiteiten	  van	  de	  huidige	  project	  organisatie	  (MijnZorgnet	  BV)	  
op	  31	  december	  2013	  worden	  beëindigd.	  Het	  platform	  van	  persoonlijke	  zorgnetten	  zal	  onder	  de	  
naam	  MijnZorgnet	  overgaan	  naar	  de	  afdeling	  IQ	  healthcare	  van	  het	  UMC	  St	  Radboud.	  Jan	  Kremer	  
houdt	  vanuit	  deze	  afdeling	  de	  leiding	  over	  MijnZorgnet.	  Bas	  Bloem	  zal	  als	  adviseur	  verbonden	  
blijven.	  
Huidige	  gebruikers	  van	  persoonlijke	  zorgnetten	  zullen	  weinig	  merken	  van	  de	  overgang.	  Dat	  geld	  
niet	  voor	  gebruikers	  van	  digitale	  poli’s	  en	  overige	  communities.	  Op	  31-‐12-‐13	  stopt	  MijnZorgnet	  met	  
deze	  functionaliteit	  en	  zal	  eigenaren	  erop	  wijzen	  dat	  ze	  naar	  alternatieven	  moeten	  gaan	  kijken.	  	  
	  


