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• Wat is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving?

• Informeren over landelijke ontwikkelingen met betrekking tot PGO

• Wet- en regelgeving

• Wat staat er voor de zorgverleners te wachten?

• Wat is de regionale visie over PGO?

Waarom deze Meet Up?



18.00 uur – 18.10 uur Welkom en introductie RZCC
18.10 uur – 18.40 uur MedMij over landelijke ontwikkelingen PGO
18.40 uur – 19.00 uur RZCC over regionale aanpak
19.00 uur – 19.30 uur Toelichting PGO’s
19.30 uur – 20.00 uur Afsluiting 

*Optioneel: 20.00 - 20.45 uur: verdiepende workshop Quli en Patients Know Best

Programma



Waarom het RZCC omtrent PGO?



Persoonlijk GezondheidsOmgeving (PGO)

Het verbeteren van de zorg in de regio Zuidoost Brabant door 

de burger centraal te stellen en inzage te geven in al zijn/haar 

medische gegevens. Deze gegevens liggen bij de huisarts, het 

ziekenhuis en overige zorgverleners en –instellingen 

opgeslagen. Deze gegevens moeten zichtbaar worden voor 

de burger, zodat deze de verschillende gegevens digitaal en

veilig kan inzien.



Uitgangspunten RZCC 

• Patiënt centraal en eigenaar eigen gegevens

• Regionaal belang van en voor patiënt

• Digitale communicatie 

• Veilig, actueel en betrouwbaar



De rol van het RZCC in de regio

• Verbindende partij 

• Bewaken naleving gezamenlijke agenda

• Regisseren en faciliteren projecten 

• Voor en door zorgverleners





MedMij



Regionale visie
Evi van der Linden
Projectleider PGO



Regionale visie 

• Regionaal PGO vraagstuk oppakken vanwege schaalgrootte

• Eenduidigheid creëren in de regio 

• RZCC vormt het kennisnetwerk in de regio óók omtrent PGO



Zorgverlener meenemen en voorbereiden op PGO

• Wensen regio in kaart middels werkconferentie

• Organiseren van informatiesessies/ Meet Ups

• Informeren nieuwe wet en regelgeving

• Digitale en telefonische vraagbaak 



Wat is hiervoor nodig? 

• Creëren van bewustzijn bij zorgverlener en patiënt

• Patiënt als centrale uitgangspunt

• Regionaal belang voorop

• Samenkomen van meerdere informatiestromen



Wet- en regelgeving omtrent PGO

• Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG)

• Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van 
gegevens



Momenteel geldt: Vanaf 1 juli 2020 geldt:

Geven van toestemming voor 

uitwisselen van zijn of haar gegevens

Geven van toestemming om alle of 

bepaalde gegevens beschikbaar te 

stellen aan alle of bepaalde 

zorgverleners met wie er een 

behandelrelatie is
Het krijgen van afschrift in eigen 

medisch dossier

Het (kosteloos) krijgen van een 

elektronisch afschrift in eigen medisch 

dossier
Inzicht krijgen in eigen medisch dossier (Kosteloos) elektronisch inzage in eigen 

medisch dossier

Op verzoek heeft de cliënt recht op een 

overzicht van de logging: gegevens die 

zijn verwerkt, de ontvangers die 

gegevens inzien en informatie over de 

herkomst van die gegevens

Op verzoek krijgt de cliënt een 

elektronisch overzicht wie bepaalde 

gegevens in een elektronisch 

uitwisselingssysteem beschikbaar heeft 

gesteld en wie die informatie inziet.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Rechten van de cliënt bij (elektronische) gegevensuitwisseling in de zorg 



Momenteel geldt: Vanaf 1 juli 2020 geldt:

De cliënt informeren over zijn rechten 

bij elektronisch gegevensuitwisseling, 

de werking ervan en welke 

zorgaanbieders aangesloten zijn

Geen verandering

Toestemming vragen om medische 

gegevens beschikbaar te mogen 

stellen voor inzage aan andere 

zorgverleners

Toestemming vragen aan de patiënt 

welke gegevens hij aan welke 

zorgverleners voor inzage beschikbaar 

wil laten stellen
De cliënt informeren als er een 

nieuwe categorie zorgverleners 

gebruik maken van het elektronisch 

uitwisselingssysteem dat gebruikt 

wordt door de zorgverlener

Een registratie bijhouden van de door 

zijn cliënten verleende 

toestemmingen

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Plichten van de zorgverlener bij (elektronische) gegevens uitwisseling in de zorg



Samenvattend 
• (Zorg)organisaties en zorgverleners zijn voorbereid op het PGO 

tijdperk, weten wat hen te wachten staat en krijgen ervaring 
met PGO

• Samenbrengen van verschillende informatiestromen van 
meerwaarde voor de patiënt

• Om te komen tot….



PGO in de regio Zuidoost Brabant 





Quli



PatientsKnowBest
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