
  
 

 
In een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) verzamel je op 
een veilige manier, via een website of een app, informatie over je eigen 
gezondheid.  Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door je zorgverlener en 
je houdt zelf de regie over jouw gezondheidsgegevens en met welke andere 
zorgverleners je deze gegevens wilt delen.

Al je gezondheidsgegevens
op 1 plek in een PGO

Gegevens Verzamelen
Nooit meer zoeken naar gegevens! Want met een PGO 

verzamel je op één plek alle gegevens van verschillende 

zorgverleners (bijvoorbeeld je psycholoog, psychiater of je 

huisarts) . Ook informatie van gezondheidsapps of een 

sporthorloge voeg je eenvoudig toe aan je eigen overzicht. 

Dat geeft inzicht!

Zelf Delen
Jij houdt de regie! In een PGO deel je jouw 

gegevens op een veilige manier met andere 

zorgverleners. 

Je kiest zelf welke informatie je wilt delen en 

met wie. Bijvoorbeeld (verwijs)brieven en 

vragenlijsten. Handig toch?

Veilig Beheren
Privacy gegarandeerd! Alleen jij hebt 

inzage in jouw PGO. Daarom maakt 

een PGO gebruik van DigiD zodat 

alleen jíj gegevens kunt verzamelen en 

delen als je ingelogd bent. Het 

verzamelen van gegevens gebeurt op 

een veilige manier, dat zie je aan het 

MedMij-label. Wel zo fijn!

Klaar om te kiezen?
Er zijn verschillende PGO’s. 

Elk PGO heeft zijn eigen voordelen.  

Gebruik de PGO-Keuzehulp om het 

PGO te kiezen die bij jou past! 
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Stap voor stap
Aan de slag  

Nog vragen?
Op deze websites kun je meer informatie vinden:

www.medmij.nl voor informatie over PGO’s

www.vgvipp.nl voor informatie over het programma 

‘veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens met 

patiënten voor vrijgevestigde ggz-professionals. 
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Je hebt een 

afspraak en/of een 

behandeling gehad

Kies een PGO dat aan je 

wensen voldoet en 

gebruik deze gratis

Kies van welke 

zorgaanbieder je welke 

gegevens je wilt ontvangen

Log veilig in 

via DigiD
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Verzamel de 

gegevens in 

jouw PGO

Beheren & Delen
Beheer en deel gegevens zoals:

• Klachten 

• Diagnoses en uitslagen

• Vragenlijsten

• Contactpersonen
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http://www.medmij.nl/
http://www.vgvipp.nl/
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