“

Mijn patiënt en ik
delen gemakkelijk
informatie, zo verloopt
de samenwerking
soepel!

Transparante zorg door
ELEKTRONISCHE INZAGE
in het medisch dossier
Patiënten hebben recht op elektronische inzage in hun medisch dossier
en op een elektronisch afschrift van het dossier.
Als zorgverlener bepaalt u zelf hoe u gegevens elektronisch deelt. U kunt
gegevens elektronisch delen via een patiëntportaal of via een persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO). Ook kunt u beide manieren naast elkaar
gebruiken. Het uitgangspunt is dat gegevens altijd veilig worden gedeeld.
PGO’s en patiëntportalen bieden patiënten meer inzicht in de zorg die zij
ontvangen. Door tevens informatie voorafgaand aan een consult te delen,
kunnen patiënten zich beter voorbereiden op het consult.
Bekijk op de volgende pagina op welke manieren u elektronische inzage
voor uw patiënten kunt organiseren.
Klik of scan voor
video’s en meer
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PGO

Instellen gegevensdeling via PGO
Bekijk de informatiekaart over aansluiten op MedMij
voor meer informatie en het stappenplan om
elektronische inzage via PGO's mogelijk te maken.

Vul de velden in
het dossier in

Bepaal hoe u wilt
delen

Schrijf volgens de professionele
standaarden, maar houd er
rekening mee dat het begrijpelijk
moet zijn voor de patiënt.

U kunt kiezen voor het delen
van gegevens via een PGO,
een patiëntportaal of allebei.

Aantekeningen die u niet wilt
delen, plaatst u in de velden
die niet gedeeld worden met
de patiënt.

Hiernaast staan de verschillen
beschreven.

Hoe werkt een PGO?

De patiënt kiest zelf een PGO en verzamelt informatie
van meerdere zorgaanbieders in één beveiligde online
omgeving. De patiënt kan ook zelf gegevens toevoegen
aan een PGO en delen met zorgverleners.

Let op: Met een PGO of patiëntportaal kunnen patiënten
lezen wat u vastlegt in het dossier, houd hier rekening mee.

Hoe werkt een patiëntportaal?

Portaal

Via een beveiligde online omgeving heeft de patiënt
toegang tot de medische gegevens van één zorgverlener.
Een portaal biedt ook mogelijkheden om patiënten zelf
afspraken te laten plannen. Daarnaast bieden portalen
de mogelijkheid om op een veilige manier gegevens en
berichten uit te wisselen.

Instellen gegevensdeling via
patiëntportaal
Elk EPD heeft een eigen portaal dat wordt
aangeboden door de EPD-leverancier. Vraag bij
uw EPD-leverancier naar meer informatie.

Welke informatie wordt gedeeld met
de patiënt?

Bij PGO's worden vastgestelde velden uit het dossier
uitgewisseld, bijvoorbeeld patiëntgegevens en klachten.
Bekijk het volledige overzicht op www.vgdigitaal.nl.
Meer weten over deze functies specifiek in uw EPD? Op de
website www.vgdigitaal.nl staat verdiepende informatie
per softwareleverancier.

