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Doelen

• Informeren: 
• Project OPEN, portalen, PGO’s

• Wat moet ik nu doen?

• Vragen beantwoorden

• Beeld krijgen van de behoefte 
binnen de praktijken



Online inzage

• Per 1 juli 2020 hebben patiënten het recht 
op digitale inzage in hun medisch dossier en 
een afschrift hiervan. 

• Online inzage gaat volgens de richtlijn 
‘Online Inzage in het H-EPD door de 
patiënt’. 

→ Via Portaal of PGO
• Portalen uiterlijk 1-7

• PGO 1-1-2021



Wat krijgt de patiënt te zien? (H-EPD richtlijn)

• Episodes
• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
• Afgesloten episodes (met attentiewaarde)

• E en P regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage*
• Behandeling (indien apart vastgelegd in dossier)

• Profylaxe en voorzorg

• Actuele medicatie

• Medicatie overgevoeligheid

• Correspondentie

• Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

*Geen EERDER vastgelegde E en P regel komt beschikbaar voor de patiënt.



Portaal

Functies 
• Online afspraken 

maken
• Online consulten 
• Online herhaal 

recepten

• Per 1 juli volgens H-
EPD richtlijn:

• Online inzage in het 
dossier 



PGO



Portaal of PGO

Portaal

• Inzage bij één zorgaanbieder

• Informatie is bij de zorgaanbieder

• Patiënt heeft geen keuzevrijheid

• Informatie van verschillende zorgaanbieders is niet 
te combineren

PGO

• Inzage bij meerdere zorgaanbieders

• Informatie is bij de patiënt

• Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen

• Informatie van verschillende zorgaanbieders is wel 
te combineren 



https://keuzehulpen.digitalezorggids.nl/pgo/ en 
https://www.medmij.nl/pgo/

https://keuzehulpen.digitalezorggids.nl/pgo/
https://www.medmij.nl/pgo/


Route

Heb je al een 
geïntegreerd
*  portaal?

Ja

Nee

Online inzage via 
portaal per 1-7-2020

Schaf een portaal aan* 
en ga aan de slag met 

digitalisering in de 
praktijk

Ik wil geen portaal, ik wacht tot de 
patiënt een PGO kan koppelen

(&) Online inzage via 
PGO per 1-1-2021
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* In ondergenoemde combinatie

Voldoen aan de wet: elektronisch afschrift kunt 
u in alle gevallen vanaf 1-7-2020 verschaffen 
door een PDF-export

o De HIS-leverancier geeft informatie over hoe dit 
in het HIS werkt



Wat moet ik nu doen?

1. Online inzage via portaal (en)/ of PGO
▪ Zie nieuwsbrief eind april voor verwijzing waar je je kunt aanmelden

2. Verspreid en volg de e-learning binnen de praktijk
▪ Zie nieuwsbericht 20-5 voor aanwijzingen

3. Informeer de patiënt over OPEN
▪ Zie nieuwsbericht 20-5 voor verwijzingen naar patiënten materialen

4. Implementeer en stimuleer de patiënt 

https://www.rohamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/04/AHa-Nieuwsbrief-2-Project-OPEN-ROHA.pdf
https://www.rohamsterdam.nl/nieuws-vanuit-het-open-project-mei-2020/
https://www.rohamsterdam.nl/nieuws-vanuit-het-open-project-mei-2020/


Adviezen P-regels 
•Gebruik geen afkortingen. Geen vaktermen.
•Gebruik geen lange woorden.
•Geef duidelijk aan wie de verantwoordelijkheid heeft voor het maken van een vervolgafspraak.
•Geef duidelijk aan of de patiënt iets moet doen.
•Spreek de patiënt zo direct mogelijk aan
•Benoem symptomen specifiek.
•Probeer zoveel mogelijk de woorden van de patiënt te gebruiken.
•Gebruik geen ICPC codes in de P-regels.
•Wees specifiek waar de doorverwijzing is: ziekenhuis/fysiotherapeut/psycholoog
•Zet geen eigen aantekeningen in de E&P regels waar patiënten bezorgd over kunnen raken. Tenzij je ze
met hen besproken hebt.
•Wees zo specifiek mogelijk wanneer de uitslag binnen is. En op welke dag gebeld (kan) word(t)(en).
•Gebruik zoveel mogelijk woorden die de patiënt zelf ook gebruikt.
•Gebruik de terugvraagmethode tijdens om te checken of je uitleg begrepen is.
•We adviseren om goedkeuring van beleid van collega's niet in E- of P-regel te zetten.
•Noteer duidelijk wat je samen hebt besloten/besproken met de patiënt





Waar sta je binnen de praktijk
en welke Vragen heb je?


