Hoe staat het met

PGO’S VOOR
FYSIOTHERAPIE?

Vanaf volgend jaar ben je verplicht je
patiënten elektronisch inzicht te geven in
de door jou verwerkte gegevens. In dat
kader worden ook PGO’s geïntroduceerd;
persoonlĳke gezondheidsomgevingen
waarin patiënten hun gezondheidsgegevens
van diverse zorgverleners kunnen bekĳken.
Hoe ver staat het daarmee en wat betekent
deze ontwikkeling voor fysiotherapeuten?

D

e Wet cliëntenrechten bij elektronische
verwerking van gegevens is bedoeld om
zorggebruikers meer inzicht te geven in
– en daarmee meer regie over – hun eigen

gezondheid. De wet bepaalt dat patiënten vanaf 1 juli 2020
het recht hebben op kosteloze elektronische inzage van
zorggegevens. Zorgverleners en hun ICT-leveranciers zijn
daarvoor verantwoordelijk. Niet alleen fysiotherapeuten
moeten hierin voorzien, maar ook huisartsen, ziekenhuizen, psychische hulpverleners enzovoorts. Zorgverleners
kunnen zorgen voor een eigen portaal waar hun patiënten
kunnen inloggen om hun eigen gegevens in te zien.
“Zou je de nieuwe wet uitsluitend zo invulling geven
– dus een eigen portaal voor iedere zorgdienst –, dan staan
gezondheidsgegevens van één patiënt op ontzettend veel
plekken”, vertelt Mark Elstgeest. Hij is programmamanager
bij MedMij, een organisatie die veilige, vertrouwde en
gestandaardiseerde gegevensuitwisseling mogelijk maakt.
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Mark Elstgeest,
programmamanager bĳ MedMĳ.

Beschikbare
PGO’s
“In de gewenste situatie kan iedere patiënt in één
omgeving al zijn gezondheidsgegevens inzien en beheren,
er eigen gegevens aan toevoegen en die op den duur ook
delen met andere zorgverleners.”

Gegevens inzien
Daarom introduceren meerdere partijen persoonlijke
gezondheidsomgevingen (PGO’s). Patiënten kunnen zo’n
inlogomgeving kiezen en daar al hun gezondheidsgegevens
verzamelen. Dat kan natuurlijk niet zomaar en daar komt
MedMij om de hoek kijken. “Zorgverleners, diens ICTpartij én de PGO’s moeten zich aan regels houden bij
het uitwisselen van patiëntgegevens”, legt Mark uit.
“Die regels zijn allemaal vastgelegd in de Wet cliënten-

Momenteel ontwikkelen tientallen commerciële
partĳen een PGO. Vĳfentwintig daarvan hebben
daar vorig jaar een subsidie voor ontvangen.
PGO’s met het MedMĳ-label krĳgen straks een
bedrag per actieve PGO-gebruiker. Zo kan iedere
Nederlander kosteloos gebruikmaken van één
‘gezondheidsomgeving’. Sommige PGO’s
voegen premium functionaliteiten toe die wellicht geld kosten, maar de basisfunctionaliteit
– het inzien van je gezondheidsgegevens in je
PGO – is gratis. Op het moment van schrĳven
hebben de eerste twee PGO’s het MedMĳlabel gekregen: Drimpy en Ivido. Ook de
ICT-systemen van onder meer ziekenhuizen
en huisartsen maken zich nu klaar voor het
MedMĳ-label en de integratie in PGO’s.

rechten bij elektronische verwerking van gegevens en
gaan bijvoorbeeld over privacy en informatiebeveiliging.
Bij MedMij hebben we de nieuwe wet als uitgangspunt
gebruikt voor een zogenaamd afsprakenstelsel. Daarin
staan onder andere afspraken op juridische en technische

zorgverleners – zien of systemen veilig omgaan met

aspecten en op het gebied van informatiebeveiliging,

gezondheidsgegevens. Ook zijn gegevensstandaarden

zodat gezondheidsgegevens veilig en vertrouwd kunnen

nodig, die het mogelijk maken om patiëntgegevens over

worden uitgewisseld.”

en weer uit te wisselen. In verschillende zorgbranches

Keurmerk

zijn ze druk bezig die standaarden te ontwikkelen. Ook
de fysiotherapie komt aan de beurt, maar wanneer is nog

PGO’s en softwareleveranciers die aan het afsprakenstelsel

niet duidelijk. Gerard Boschman, directeur van Intramed:

van MedMij voldoen mogen het MedMij-label dragen.

“Bij MedMij zijn ze nu eerst de gegevensstandaarden

Daaraan kunnen alle partijen – consumenten, maar ook

voor onder meer GGZ en MsZ aan het ontwikkelen.

>
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“De nieuwe wetgeving
is het uitgangspunt
van Het MedMij
afsprakenstelsel”
Omdat wij ook voor deze zorgaanbieders producten
leveren, gaan wij daar nu al in mee.” Momenteel voldoet
Intramed aan de eisen die van toepassing zijn op GGZ.
Dat gaat fysiotherapeuten volgens Gerard een groot
voordeel opleveren tegen de tijd dat ook de gegevensstandaarden voor fysiotherapie zijn ontwikkeld. “Als het
zover is, is het voor ons niet ingewikkeld meer om onze
software voor fysiotherapie gereed te krijgen voor het
MedMij-label. Dus tegen de tijd dat patiënten aan fysiotherapeuten vragen of zij hun patiëntgegevens willen
delen in hun PGO, kunnen gebruikers van Intramed daar
al snel positief op antwoorden. Wel zo klantvriendelijk!”

Geen landelĳk EPD
De oplettende fysiotherapeut ziet overeenkomsten met
het landelijk EPD, het wetsvoorstel dat in 2011 door de
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Tweede Kamer werd verworpen. De PGO’s hebben namelijk

wil moet dit zelf regelen door een account aan te maken

hetzelfde principe (gezondheidsgegevens van patiënten

bij een van de beschikbare PGO’s. Patiënten krijgen daar-

delen) maar verschillen wel degelijk. Bijvoorbeeld als het

mee de kans om zelf de regie over hun gegevens te hebben,

gaat om met wie de gegevens worden gedeeld. In het

waar die regie voorheen (en bij het voorstel voor het landelijk

wetsvoorstel uit 2011 zouden de gegevens namelijk

EPD) bij de zorgverlener lag. Bovendien zijn zorgverleners

worden gedeeld tussen zorgverleners onderling en dat

niet verplicht om patiëntgegevens in PGO’s te delen – en

is bij de PGO’s nadrukkelijk niet het geval. Bovendien

dus om software met het MedMij-label te gebruiken. Maar

betekent de introductie van PGO’s niet dat iedere

het is natuurlijk wel klantvriendelijk als je dit kunt facili-

Nederlander automatisch een PGO heeft. Wie dit

teren op het moment dat je patiënt ernaar vraagt.

