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Wie kan binnen 30 seconden zijn 
banksaldo controleren?

NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) in 2017: Bijna vier op de vijf 
Nederlanders (16-75 jaar) regelen hun bankzaken op het internet. In totaal maken 

zo’n 11 miljoen klanten gebruik van internetbankieren. Ongeveer 93% van de 
overboekingen gaat tegenwoordig via internet. Per jaar gaat het om ongeveer 3 

miljard transacties met een totale waarde van € 3200 miljard.



Wat wil MedMij bereiken?
In 2020 kan iedereen die dat wil 

beschikken over zijn of haar
eigen gezondheidsgegevens 

in één persoonlijke 
gezondheidsomgeving.



Wat is een persoonlijke
gezondheidsomgeving?
Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een 
levenslang hulpmiddel om gezondheidsgegevens op 
één plek te verzamelen, beheren en delen, zodat jij 
meer regie kan nemen over je eigen gezondheid. 

Dit geeft rust, vertrouwen en inzicht.



>  Zorggebruiker kiest zelf PGO
>  Zorgverleners ontsluiten informatie via MedMij



Het verschil tussen een portaal en een 
persoonlijke gezondheidsomgeving

Portaal PGO
Inzage bij één zorgaanbieder Inzage bij meerdere zorgaanbieders

Informatie verspreid over verschillende 
portalen

Informatie op één plek verzameld

Informatie van verschillende 
zorgaanbieders is niet te combineren

Informatie van verschillende 
zorgaanbieders is wel te combineren

Informatie is bij de zorgaanbieder Informatie is bij de patiënt

Patiënt heeft geen keuzevrijheid Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen

Geeft geen mogelijkheid om informatie 
te delen met derden

Geeft wel de mogelijkheid om informatie 
te delen met derden



Binnen 5 jaar beheren patiënten hun eigen 
medische dossier.



Ontwikkelingen



Patiënten hebben onvoldoende kennis om 
medische data te begrijpen.



Het gebruik van PGO's is ook in het belang van 
zorgverleners.



Wat zijn de ervaringen met online inzage 
van gegevens? https://youtu.be/Z-MQCaC70vw

https://youtu.be/Z-MQCaC70vw


Patiënten 
komen beter 
voorbereid 
op gesprek.

Mensen hebben 
al naar uitslagen 
gekeken en daar 
over nagedacht.

Het zou mooi 
zijn als patiënten 
thuis metingen 
zouden kunnen 

doen.

Het zou mooi 
zijn als 

patiënten 
dingen kunnen 

uploaden.

Als arts zijn wij 
misschien bang dat 
patiënten ongerust 

zijn als ze een 
uitslag zien, maar 

dat zijn ze toch wel.





De ontwikkeling van PGO’s zorgt ervoor dat de 
patiënt meer weet over zijn eigen gezondheid 

dan de arts.



Gebruik van PGO’s maakt de zorg efficiënter.



Technologie verandert de zorg



Het gebruik van PGOs draagt bij aan zinvolle en 
waardevolle zorg.



Zonder stimulering vanuit artsen gaan 
patiënten geen PGO gebruiken.



“Ik denk ook echt dat mijn werk leuker gaat zijn. Juist omdat de patiënt beter is 
geïnformeerd, verwacht ik minder routine in de consulten.”

“Als de patiënt mij voor ons consult zijn data doorstuurt, kan ik veel meer 
persoonlijke geneeskunde toepassen. Ik kan de patiënt beter begrijpen, de tijd die ik 
met een patiënt heb wordt beter benut, ik kan gerichter behandelen.”

Gabrielle Speijer
radiotherapeut-oncoloog



Onderzoek van UMC Utrecht naar het eigen patiëntenportaal, gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift 
voor de Geneeskunde:
“Betere beslissingen in de zorg leiden tot betere uitkomsten. En de beste beslissingen worden genomen 
als de patiënt goed geïnformeerd is en betrokken wordt bij de behandeling.”

”… zijn de ervaringen van zorgverleners en patiënten positief. Een patiëntenportaal draagt bij aan 
communicatie tussen zorgverlener en patiënt en bevordert patiëntempowerment en correcte 
dossiervoering.”

Over delen uitslagen in portaal: ”De informatieachterstand bij de patiënt wordt hiermee deels 
opgeheven en er ontstaat een gelijkwaardigere arts-patiëntrelatie, waardoor de consulttijd potentieel 
effectiever kan worden besteed.”

“De eerste evaluatie van het patientenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’ laat zien dat zowel zorgverleners als 
patiënten positief zijn over de geboden transparantie en de mogelijkheden die het patiënten geeft om 
meer regie te nemen.”



Hartelijk dank!

Ook de MedMij-nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via www.medmij.nl.
info@medmij.nl    
twitter @MedMij



Beveiliging van data is belangrijker dan 
gebruiksvriendelijkheid.



De patiënt is altijd de baas over zijn eigen 
gezondheidsgegevens.



Wat zijn de ervaringen met online inzage 
van gegevens?


