
Huisartsgegevens

Het recht op online inzage in het H-EPD
Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten in Nederland het recht 
op online inzage in hun huisartsgegevens in het Elektronisch 
Patiënten Dossier (H-EPD). Hiervoor stelde de NHG samen met de 
Patiëntenfederatie een richtlijn op, hierop is de MedMij-standaard 
gebaseerd. De richtlijn vind je hier. 

Door online inzage mogelijk te maken kan een patiënt zichzelf beter 
informeren, heeft hij/zij meer inzicht in de eigen gezondheid en kan 
hij/zij meer regie voeren over de zorg. Ook is het een hulpmiddel om 
bijvoorbeeld een (e-)consult voor te bereiden, thuis informatie nog eens 
rustig doornemen of met naasten te bespreken. 

Welke informatie moet voor online inzage beschikbaar zijn?
Om het voor huisartsen uitvoerbaar en voor de patiënt inzichtelijk te maken, is op 
basis van de richtlijn een set relevante gegevens beschikbaar. Het gaat hierbij om 
inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg. Veel oude gegevens zijn 
vaak niet meer relevant en teveel informatie is niet behulpzaam. Daarnaast kunnen 
huisartsen pas sinds de invoering van online inzage rekening houden met het feit 
dat patiënten meelezen. Daarom ziet een patiënt meestal geen gegevens van voor 1 
juli 2020. 

Ook persoonlijke werkaantekeningen zijn niet beschikbaar voor patiënten. Verder gelden er 
bijvoorbeeld specifieke regels omtrent de inzage door minderjarigen (onder de 16 jaar). Ouders 
hebben in de volgende gevallen recht op online inzage van gegevens betreffende hun kind:
- Bij kinderen onder de 12 jaar heeft een ouder/voogd recht op inzage.
- Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar heeft een ouder/voogd alleen recht op inzage met de 

toestemming van het kind. Het kind kan de gegeven toestemming op elk moment intrekken.
- Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft een ouder/voogd geen recht op inzage. Op deze regels zijn 

uitzonderingen, bijvoorbeeld bij kinderen met een verstandelijke beperking.

In onderstaande tabel zie je welke gegevens beschikbaar moeten zijn voor online inzage. 

Online inzage en de persoonlijke gezondheidsomgeving
Een huisarts kan online inzage bieden via het patiëntportaal van de HIS- of 
een andere leverancier als deze functie in het patiëntportaal aanwezig is. 
Een patiëntenportaal is een website of een app gekoppeld aan een specifiek 
zorginformatiesysteem, bijvoorbeeld het HIS van de huisartsenpraktijk, of een 
regionaal platform. Daarmee kan een huisarts verschillende diensten aanbieden, 
waaronder online inzage. De huisarts bepaalt wie toegang heeft tot het portaal. 
Daarmee kan de huisarts het voor een bepaalde groep van patiënten of voor alle 
patiënten openzetten. De patiënt moet dan zich aanmelden op het patiëntenportaal 
van de huisartsenpraktijk. Portalen kennen ook nadelen, want als elke zorgverlener 
(huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, enzovoorts) een eigen portaal heeft 
dan moeten patiënten op verschillende plekken inloggen en heeft deze altijd 
versnipperde informatie. 

Vanaf 1 september 2021 is online inzage ook mogelijk via een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een website of app, waarmee een patiënt online 
inzage heeft in gegevens uit meerdere zorginformatiesystemen. Een PGO helpt dus 
om alle informatie van verschillende zorgverleners te bundelen in één omgeving. 
Dit kunnen gezondheidsgegevens zijn uit het dossier van de huisarts of van een 
medisch specialist in het ziekenhuis. De patiënt kan deze gegevens in de PGO zelf 
gebruiken en er ook eigen gegevens aan toevoegen. Iedereen (van 16 jaar of ouder) 
kan zelf een PGO kiezen. 

De PGO verzamelt namens de patiënt gegevens bij de aangesloten zorgaanbieders. 
Deze gegevens kunnen patiënten ook zelf verrijken met eigen informatie, zoals 
bloeddruk, gewicht, medicatiedagboek, enzovoorts. Ook kan de patiënt kiezen om 
(een deel van) deze gegevens te delen met wie hij of zij dat wil. Het verzamelen en 
delen van gegevens gebeurt op initiatief en onder regie van de patiënt.

MedMij maakte de spelregels voor deze uitwisseling: het MedMij Afsprakenstelsel. 
MedMij-deelnemers houden zich aan deze spelregels en worden daarop regelmatig 
gecontroleerd. MedMij-deelnemers wisselen op een door MedMij goedgekeurde 
manier gegevens met elkaar uit en gaan veilig en betrouwbaar met die gegevens om. 

MedMij-label - gegevensdienst Huisartsgegevens (2019 en 2020)
Wanneer een PGO met MedMij-label de mogelijkheid biedt om huisartsgegevens 
te verzamelen, dan betekent dit dat zij voor de gegevensdienst Huisartsgegevens - 
versie 2019.01 (geldig tot en met 30 april 2022) en/of versie 2020.01 het MedMij-label 
hebben behaald. Onderaan deze pagina op de MedMij-website vind je een overzicht 
dat wij wekelijks updaten, waar je dit kunt controleren. 

Veelgestelde vragen zorgverleners

Wat als het medisch dossier van mijn patiënt niet helemaal op orde is?
Patiënt kunnen in de PGO gegevens ophalen zoals die in het EPD staan. Als 
een patiënt daarin fouten of een onvolledigheid ontdekt, kan hij/zij contact 
opnemen met zijn/ haar zorgverlener. De patiënt kan deze gegevens zelf niet 
wijzigen.

Kan een patiënt zelf gegevens toevoegen aan of verwijderen uit het medisch 
dossier?
Nee, de patiënt kan alleen gegevens verzamelen uit het medisch dossier in de 
eigen PGO. Een correctie op het EPD van de patiënt kan alleen de betreffende 
zorgverlener doorvoeren. De patiënt kan zelf niet inloggen in het EPD.

Mijn ICT-leverancier heeft het MedMij-label, mag ik dit label zelf ook tonen op 
mijn website of in de spreekkamer?
Als binnen je zorginstelling gegevens kunnen worden uitgewisseld op de 
MedMij-manier, dan mag je als zorgverlener het MedMij-label voeren. 
Patiënten weten dan dat ze bij jou gegevens kunnen uitwisselen via hun PGO. 
Verder zal op Zorgkaart Nederland voor burgers ook vindbaar zijn dat je 
meedoet aan veilige gegevensuitwisseling via MedMij.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Meer informatie over het MedMij Afsprakenstelsel lees je hier.
Meer informatie over MedMij en veiligheid lees je hier.
Meer informatie over de verantwoordelijkheden voor zorgaanbieders binnen het 
MedMij-stelsel lees je hier.

Heb je andere vragen?  
Neem dan contact op met het MedMij-loket via info@medmij.nl. 
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Onderdelen uit 
het Huisarts-EPD

Beschrijving Uitleg met voorbeelden/definities

1 Huisarts/ 
huisartsenpraktijk

De huisarts en/of de huisartsenpraktijk waarvan de gegevens afkom-
stig zijn.

2 Patiënt De patiëntgegevens van de patiënt van wie de gegevens zijn.

3 Episodes Een gezondheidsprobleem zoals een klacht of een aandoening, waar-
van de aard in de loop van de tijd kan veranderen door voortschrij-
dend inzicht of door het verloop van de aandoening.

4 Episodes met een  
attentievlag

Episodes kunnen een attentievlag hebben om extra aandacht voor de 
episode te vragen. De attentievlag kan aanwezig blijven als een episo-
de afgesloten wordt/is, wanneer de gebruiker het belangrijk vindt dit 
probleem in beeld te houden.

5 Open en gesloten  
episodes

Episodes kunnen open (actueel) of gesloten (niet langer actueel) zijn.

6 Behandeling Handeling aan de patiënt, die invloed heeft op de gezondheidstoe-
stand van de patiënt.

7 Profylaxe en voorzorg In Profylaxe en voorzorg worden voorzorgsmaatregelen vastgelegd die 
nodig zijn bij of vanwege bepaalde medische aandoeningen.

8 Actuele medicatie Medicatie-afspraak
Het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie waarmee 
de patiënt akkoord gaat. De afspraak kan zowel starten, herhalen, 
wijzigen als stoppen van medicatie betreffen.

9 Medicatie- 
overgevoeligheid

Een medicatie-overgevoeligheid beschrijft een overgevoeligheid van 
een patiënt voor een geneesmiddel, een stof of een geneesmiddelen-
groep, waarmee rekening gehouden moet worden bij het voorschrij-
ven van medicatie.

10 Correspondentie Inkomend:  
Een binnengekomen brief over een patiënt, die op die manier in het 
medisch dossier van de patiënt wordt vastgelegd.
Uitgaand:  
Een brief die opgesteld is door een praktijkmedewerker en naar een 
externe zorgverlener verstuurd is.

11 Resultaten van bepalin-
gen – laatste veertien 
maanden

Een bepaling is een objectiveerbare diagnostische verrichting. Het 
resultaat is de (uitkomst) van een bepaling.

12 E- en P-regels van de 
SOEP-structuur -  
vastgelegd na invoering 
van online inzage

Informatie uit een deelcontact dat in vrije tekst wordt geregistreerd 
volgens de SOEP-structuur. De letters van het woord SOEP staan voor 
Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan.

In dit factsheet lees je meer over:
 het recht op online inzage in het H-EPD

 welke informatie voor online inzage beschikbaar moet zijn
 online inzage en de persoonlijke gezondheidsomgeving
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https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient
https://www.medmij.nl/overzicht-medmij-deelnemers/
https://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2021/07/Factsheet-Veiligheid.pdf
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-Verantwoordelijkheden-zorgaanbieders_februari2021.pdf
mailto:info%40medmij.nl?subject=
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