
Zijn jouw  
zorgmedewerkers  
klaar voor PGO’s?

Digitalisering in de zorg gaat hard en nieuwe oplossingen 
volgen elkaar snel op. Eén van die oplossingen is bijvoorbeeld 
de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gebruik 
hiervan wordt steeds meer aangemoedigd. Zijn jouw 
medewerkers klaar voor deze verandering? Weten zij wat dit 
precies inhoudt, hoe zij er veilig mee werken én hoe zij het 
gebruik uitleggen aan patiënten? 
 
Met de PGO-training van Digivit bereid je jouw medewerkers 
voor op deze ontwikkeling. Daarnaast voldoe je hiermee 
aan één van de subsidie-eisen van VIPP 5 voor Medisch 
specialistische zorg. Deze eis stelt op dit moment dat je 
uiterlijk 30 juni 2023 al jouw zorgmedewerkers met direct 
patiëntcontact aantoonbaar moet trainen in het gebruik van 
de PGO. Voldoe je hier niet aan? Dan vervalt je VIPP 5-subsidie.  

Zorg dat je voldoet 
aan VIPP 5 en meld je 
zorgmedewerkers aan.

Bel naar 035-2203008 óf stuur een mail 
naar contact@digivit.nl. 

Interactieve PGO-training 

 ■ Voor alle (zorg)medewerkers die contact met  
patiënten hebben  

 ■ Individuele e-learning die je volgt op je eigen tempo  
 ■ Programma van 30 minuten, opgedeeld in 6 learning 
bites van ongeveer 5 minuten

 ■ Zorgmedewerkers leren zelfstandig een PGO te 
selecteren en inrichten  

 ■ Toegang op basis van een vouchercode  
 ■ Per deelnemer €3,99 (ex. btw) voor 2 maanden  
toegang of €4,99 (ex. btw) voor 3 maanden toegang 

 ■ Ontvang een overzicht van deelnemers  
die de training hebben gevolgd  
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Voldoe aan VIPP 5 met de  
PGO-training van Digivit 
 
Met de PGO-training van Digivit stoom je jouw medewerkers 
klaar voor het gebruik van de PGO én voldoe je aan de 
subsidieregeling. Op een snelle, eenvoudige en interactieve 
manier leren je medewerkers hoe zij PGO’s kunnen 
inrichten, toepassen en gebruiken. Je ontvangt ter bewijs 
een overzicht van alle deelnemers die de training volgden. 

In de training worden medewerkers begeleid in het 
zelfstandig selecteren én inrichten van een eigen PGO. 

Verder leren zij onder andere:   
 

 ■ Wat een PGO precies is en welke onderdelen  
het bevat  

 ■ Wat het belang is voor de zorgverlener  
en de patiënt  

 ■ Wat het verschil is tussen de PGO, het EPD en  
het patiëntportaal  

 ■ Wat voor invloed de PGO op de zorgverlener  
heeft in de dagelijkse praktijk 

Zorg dat je voldoet 
aan VIPP 5 en meld je 
zorgmedewerkers aan.

Bel naar 035-2203008 óf stuur een mail 
naar contact@digivit.nl. 
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