
Mijn patiënt heeft een PGO 
met MedMij-label,
wat nu?
Welkom!
Stel jezelf in de chat alvast kort voor, 
zodat iedereen weet wie er ‘in de zaal’ zit.



Voorstellen

Bart de Gans
MedMij, relatiemanager

Michiel Faber
Patiëntenfederatie, adviseur patiëntbelang



Waar gaan we het over hebben

• Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?
• Kiezen van PGO’s
• Gegevensuitwisseling via MedMij
• PGO’s in het zorgproces
• Stand van zaken en toekomst



Animatie: 
Wat is een PGO?

Meer materialen op 
pgo.nl



Het verschil tussen een portaal en een PGO
Portaal PGO

Inzage bij één zorgaanbieder 
(of zorgaanbieders aangesloten bij 
dezelfde IT-leverancier)

Verzamelen en delen van gegevens 
bij alle bij MedMij aangesloten 
zorgaanbieders

Informatie staat in dossier van  
zorgaanbieder

Informatie ook te verzamelen, 
beheren en delen door 
zorggebruiker

Zorggebruiker heeft geen
keuzevrijheid 

Zorggebruiker kan zelf eigen PGO 
kiezen

Geeft geen mogelijkheid om 
informatie te delen met derden

Geeft wel de mogelijkheid om 
informatie te delen met derden



Hoe werkt een PGO - demoversie
https://www.medmij.nl/demopgo/Medmij_lan

dingspagina.html



Een PGO kiezen
• Gebruik van de basis PGO is kosteloos (uitwisseling gegevensdiensten), extra functionaliteiten kunnen kosten 

met zich meebrengen.

• Er zijn ruim 30 verschillende PGO’s met een MedMij-label

Keuzevrijheid is een belangrijke voorwaarde van VWS: kies een PGO die bij jouw situatie past.

• Op PGO.nl/kieseenpgo: 

• profielpagina’s van de PGO’s (account en een werkende MedMij koppeling)

• PGO-demo sessies (volgende op 28 september) 
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Profielpagina’s 
incl basis filters



MedMij zorgt ervoor dat jouw
gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO) die je zelf uitkiest

A153



Dia 9

A153 Ik heb in Leiden een fotoshoot gedaan met nieuwe foto's die hierbij passen. Dit is 1 van de foto's
Auteur; 19-8-2021



Kerntaken MedMij

Digitale uitwisseling van 
gezondheidsgegevens 
faciliteren tussen 
zorggebruikers in Nederland 
en hun zorgverleners.

Het creëren van 
vertrouwen dat dit veilig, 
duurzaam, betaalbaar en 

gebruikersvriendelijk 
gebeurt.



Recht op gegevens

De kernpunten van MedMij 
voor zorggebruikers

Regie

Keuzevrijheid

Gemak: alles op één plek

Veiligheid & vertrouwen

Dialoog met zorgverlener



≠

De kernpunten van MedMij 
voor zorgverleners

Mijn dossier blijft mijn dossier

Patiënt geen inzage in persoonlijke notities 

PGO ≠ medisch dossier

Beter gesprek in de spreekkamer

Meer tijd voor zinnige zorg



• Kijkje onder de motorkap – zonder de techniek uit te leggen
• Hoe werkt het MedMij afsprakenstelsel
• De persoon centraal, je verzamelt gegevens en je deelt gegevens

Hoe werkt MedMij



Het MedMij Afsprakenstelsel



Het MedMij Afsprakenstelsel



Het MedMij Afsprakenstelsel



Het MedMij Afsprakenstelsel



MedMij gegevensdiensten



Huisartsgegevens en vervolg
• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
• Afgesloten episode met attentiewaarde
• Actuele medicatie
• Medicatie-overgevoeligheid
• Resultaten bepalingen  - over de laatste veertien maanden
• E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage 

(vanaf 1/7/2020)

• Correspondentie via PDF/a

In kader OPEN vervolgens nog:
• eAfspraak (raadplegen), invullen Vragenlijsten en delen Zelfmetingen



VIPP’s: Versnellingsprogramma’s 
informatieuitwisseling patiënt – professional
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Vul aan: 
Wat zijn de voordelen van PGO’s voor jouw werk?



De voordelen van PGO’s volgens apotheker Gertjan



Resultaten onderzoek onder zorgverleners
(n=691; 8 groepen)

24



Zorgverleners: op basis van neiging tot aanbevelen
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Redenen waarom zorgverleners positief zijn

Verbetering 
kwaliteit 

zorg

Efficiënter 

consult

Transparantere 
verhouding

Beter begrijpen 
wat er speelt 

bij patiënt

Als mijn 
beroepsvereniging 

het aanraadt



Redenen om (mogelijk) niet aan te bevelen

Ik denk dat mijn 
patiënten er niet 

mee om kunnen of 
willen gaan

Vrees voor 
privacyschending en 

datalekken
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Vragen?

A147



Dia 29

A147 Nog men naar nieuwsbrief verwijzen (of verwijzen waar men die kan vinden?)
Auteur; 22-1-2021



• Afsprakenstelsel: spelregels voor deelnemende zorgaanbieders en 
softwareleveranciers 

• Informatiestandaard: afspraken over hoe informatie te registreren en 
interpreteren

• ZIB’s: zorginformatiebouwstenen, onderdelen van een informatiestandaard

• Gegevensdienst: vorm voor uitwisselen van gegevens (zib’s) van een 
informatiestandaard

• DVP: Dienstverlener Persoon, softwareleverancier/beheerder van PGO

• DVZA: Dienstverlener Zorgaanbieder, softwareleverancier/beheerder aan de 
zorgaanbod kant die bronsystemen ontsluit voor MedMij

• VIPP’s: Versnellingsprogramma’s informatieuitwisseling patiënt – professional

MedMij leeswijzer

A156



Dia 30

A156 dit lijkt een beetje een achteraf slide? Zou deze niet of aan het begin moeten komen, of weglaten?
Auteur; 26-8-2021


