
Grip op 
je eigen 
gezondheids-
gegevens

Doe ook 
mee! 

Al je medische gegevens op één 
plek? Overzichtelijk, toegankelijk, 
gemakkelijk te beheren? Zelf 
bepalen met wie je deze gegevens 
deelt?

Dat kan met een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). 
Je kan nu beginnen! 



Jouw persoonlijke gezondheidsomgeving
Binnenkort wordt dit alles mogelijk. Met een 
‘persoonlijke gezondheidsomgeving’, een PGO. 
Dit is een website of app, waar je op één plek 
toegang hebt tot alle medische gegevens die 
verschillende zorgverleners van je hebben 
verzameld. 
     
Je kunt in een PGO bijvoorbeeld je medicijn-
gebruik zien of labuitslagen verzamelen en 
bekijken. Deze delen met de specialist van een 
ander zieken-huis. Of zelf metingen doen en 
delen met medisch specialisten, zodat jij nog 
betere zorg kunt krijgen. 

Grip op je eigen 
gezondheidsgegevens
De dokter, de fysiotherapeut, de apotheek: ze verzamelen 
allemaal gegevens van je. En misschien verzamel je zelf ook wel 
gezondheidsgegevens, via een fitnessapp of slimme weegschaal. 

Hoe mooi zou het zijn als al deze gegevens op één plek zouden 
zijn opgeslagen. Waar je er zelf volledig de controle over hebt. 
  
Hoogste tijd om dat werkelijkheid 
te maken. Want  jóuw medische 
gegevens, die zijn van jou! En het is 
niet meer dan logisch dat je daar  
zelf toegang tot hebt. Op één plek  
bij elkaar, waarbij je zelf bepaalt  
wie wat mag zien.

Anders dan een portaal
Het kan zijn dat jouw 
zorginstelling al een portaal 
aanbiedt waar je kunt inloggen. 
Dat is natuurlijk erg handig. 
Maar het is niet hetzelfde 
als een PGO. Het idee van 
een PGO is namelijk dat je 
gegevens kunt verzamelen en 
beheren van álle verschillende 
zorginstellingen die zijn 
aangesloten bij MedMij. Denk 
daarbij aan de huisarts, het 
ziekenhuis of de apotheek. 
Bovendien bepaal je zélf of en 
met wie je je gegevens deelt. 

Tijdens de pilotperiode wordt 
er gewerkt met een beperkt 
aantal zorgaanbieders, 
waardoor je nog niet alle 
gezondheidsgegevens kan 
verzamelen en beheren.



In ontwikkeling
Niet al deze toepassingen zijn nu al mogelijk. Maar een deel wel. En daar 
kun je nu al gebruik van maken. Want er zijn namelijk al een aantal PGO’s 
ontwikkeld. Je kunt nu met een PGO aan de slag gaan en gezondheids-
gegevens uitwisselen tijdens een pilotperiode waar jouw zorginstelling bij 
betrokken is. Je zorgverlener kan je er meer informatie over geven. 

Doordat meer en meer zorgverleners en patiënten gaan werken met een 
PGO, kunnen we deze steeds verder ontwikkelen en ze uitbreiden met 
steeds meer toepassingen. Stapje voor stapje. 
  
Veilig en betrouwbaar met MedMij
Voordat je besluit je gegevens op te slaan in een PGO, wil je natuurlijk zeker 
weten dat ze goed zijn beschermd. Daarvoor is er MedMij: dé Nederlandse 
standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen 
jou en gezondheidsprofessionals. PGO’s én de ICT-leveranciers van zorg-
instellingen die voldoen aan deze standaard krijgen het MedMij-label. 
Zorg dus dat je een PGO met MedMij-label hebt. Dan weet je zeker dat je 
gegevens veilig zijn. 

PGO

Niemand kan 
er zomaar bij.

Je gegevens zijn 
streng beveiligd en 
altijd versleuteld 
als je ze uitwisselt.

MedMij zorgt voor 
veilige uitwisseling 
van gezondheids-
gegevens

Jíj hebt de regie: alleen 
jij bepaalt welke 
gegevens je verzamelt 
en met wie je ze deelt.

In een PGO 
verzamel, beheer 
én deel je je eigen 
gezondheidsgegevens.

PGO staat voor ‘persoonlijke 
gezondheidsomgeving’. Het 
is een website of app.



Sluit je aan!
Sluit je aan bij een steeds groter wordende groep van mensen 
die zelf de regie nemen over hun eigen gezondheidsgegevens. 
Meld je aan bij een PGO met een MedMij-label en start met het 
beheren van je gezondheidsgegevens. Tijdens de pilotperiode 
zal gewerkt worden met een specifieke PGO die betrokken is bij 
de pilot.   

Meer weten?
Heb je vragen over een specifieke PGO? Bijvoorbeeld hoe die 
precies werkt en welke toepassingen al mogelijk zijn? Neem  
dan contact op met de klantenservice van die PGO. 
Meer informatie over MedMij en over PGO’s in het algemeen, 
vind je op www.medmij.nl. Kan je daar het antwoord op je  
vraag niet vinden? Mail dan naar info@medmij.nl. 


