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PGO-alliantie

De PGO-alliantie bestaat uit 
Patiëntenfederatie Nederland, 
het ministerie van VWS, 
MedMij en een brede groep 
aan consumenten- patiënten-, 
branche- en 
beroepsorganisaties:
www.pgo.nl/partners

http://www.pgo.nl/partners








Op meer plekken dan je denkt...tel maar mee

• Van jongs af aan kom je wel eens bij de huisarts, de tandarts, de GGD, of de apotheek. 

• Heb je specifieke gezondheidsproblemen? Dan is de kans groot dat je geholpen wordt door 

bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis, fysiotherapeut of diëtist. Al deze zorgverleners 

slaan zorggegevens op. 

• En dan heb je nog de apps met informatie over jouw stappen, slaap of voeding.

Het zou handig zijn als je al deze informatie op één online plek hebt staan. Met een Persoonlijke 

Gezondheidsomgeving (PGO) is dit straks mogelijk.

Meer informatie is te lezen op PGO.nl

http://www.pgo.nl


Social media actie (Facebook en Insta)
febr/maart 2021



Animatie: 
Wat is een PGO?

www.youtube.com/wa
tch?v=mm9qOgyJeM8

http://www.youtube.com/watch?v=mm9qOgyJeM8


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



Bekendheid PGO’s algemeen publiek 18+ 

(MarketResponse juni 2020, n=1538)

11Benieuwd naar alle resultaten? Lees het rapport op pgoalliantie.nl

https://www.patientenfederatie.nl/pgo-alliantie#onderzoeken


68% vindt een PGO relevant

Een PGO is méér relevant voor mensen die:

• Veel met hun gezondheid bezig zijn

• Veel gebruik maken van zorg

• Te maken hebben met meerdere zorgverleners

12



Voordelen en twijfels van Nederlands publiek
Belangrijkste aantrekkelijke punten:

• Overzichtelijk

• Alles bij elkaar; (medische) informatie gebundeld op één plek

• Zelf de controle/regie hebben

Twijfel over:

• Begrijpelijkheid

• Veiligheid, privacy en fraude

• Alles zelf doen
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Resultaten onderzoek onder zorgverleners
(Kantar juli 2021; n=691; 8 groepen)

15Benieuwd naar alle resultaten? Lees het rapport op pgoalliantie.nl

https://www.patientenfederatie.nl/pgo-alliantie#onderzoeken


Redenen waarom zorgverleners een PGO aanbevelen

Verbetering 
kwaliteit 

zorg

Efficiënter 

consult

Transparantere 
verhouding

Beter begrijpen 
wat er speelt 

bij patiënt

Als mijn 
beroepsvereniging 

het aanraadt



Redenen om een PGO (mogelijk) niet aan te bevelen

Ik denk dat mijn 
patiënten er niet 

mee om kunnen of 
willen gaan

Vrees voor 
privacyschending en 

datalekken

Overbodig, want 
gegevensuitwisseling 
tussen zorgverleners 

onderling is voldoende



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

Overbodig, want 
gegevensuitwisseling 
tussen zorgverleners 

onderling is voldoende



Benieuwd hoe een PGO eruit zou 
kunnen zien?

www.medmij.nl/demopgo

http://www.medmij.nl/demopgo


MedMij zorgt ervoor dat jouw
gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO) die je zelf uitkiest



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?
• Wat zijn MedMij Informatiestandaarden?

• De persoon centraal, je verzamelt gegevens en je deelt gegevens

Hoe werkt MedMij?



Het MedMij Afsprakenstelsel

MedMij Afsprakenstelsel: spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van
gezondheidsgegevens voor deelnemende zorgaanbieders en softwareleveranciers.

www.medmij.nl/afsprakenstelsel

http://www.medmij.nl/afsprakenstelsel


Het MedMij Afsprakenstelsel

DVP = Dienstverlener Persoon --> softwareleverancier/beheerder van PGO

DVZA = Dienstverlener Zorgaanbieder --> softwareleverancier/beheerder aan de zorgaanbod
kant die bronsystemen ontsluit voor MedMij



Het MedMij Afsprakenstelsel

Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-
label gebruiken.



Het MedMij-label

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens veilig en
betrouwbaar samen komen in een PGO en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van
MedMij.



MedMij Informatiestandaarden
MEDICATIEPROCES

BASISGEGEVENSSET ZORG (BGZ)

LABUITWISSELING

ALLERGIEINTOLERANTIE

EAFSPRAAK

ZELFMETINGEN

PDF/A

HUISARTSGEGEVENS

BASISGEGEVENS GGZ (BGGGZ)

BASISGEGEVENS LANGDURIGE ZORG (BGLZ)BEELDEN

VRAGENLIJSTEN

Een informatiestandaard 
beschrijft welke 
informatie er vastgelegd 
moet worden en op 
welke manier. Dit zorgt 
ervoor dat de systemen 
informatie op dezelfde 
manier uitwisselen.
www.medmij.nl/informa
tiestandaarden

http://www.medmij.nl/informatiestandaarden


VIPP’s: Versnellingsprogramma’s 
informatieuitwisseling patiënt – professional

30www.informatieberaadzorg.nl/programmas-en-projecten/vipps

http://www.informatieberaadzorg.nl/programmas-en-projecten/vipps


33 deelnemende PGO’s
15 deelnemende dienstverleners voor zorgaanbieders

Afsprakenstelsel 1.3.0 gepubliceerd (30 oktober 2020)

Nieuwe informatiestandaarden in ontwikkeling

Gebruikersregeling PGO’s
Impulsfinanciering PGO toegekend aan 25 partijen
VIPP-programma’s

Begeleiding bij implementatie afsprakenstelsel

Gecontroleerde livegangen
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Waar staan we nu?



Vragen?

Over PGO’s:
www.pgo.nl/veelgestelde-vragen

Over MedMij:
www.medmij.nl/veelgestelde-vragen-
zorgaanbieders

http://www.pgo.nl/veelgestelde-vragen
http://www.medmij.nl/veelgestelde-vragen-zorgaanbieders

