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Ik ben benieuwd naar jullie ervaring…
• Wie heeft wel eens ingelogd in het portaal van zijn huisarts of van zijn 

ziekenhuis?

• Wie weet wat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is?

• Wie heeft al eens een PGO uitgeprobeerd?
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PGO-alliantie
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Patiëntenfederatie Nederland | MedMij | VWS | ActiZ | ANBO | Consumentenbond | Connect4Care | CP Nederland | 
Crohn & Colitis NL | Diabetesvereniging Nederland (DVN) | Huid Nederland | Ieder(in) | KBO-PCOB | KNGF | KNMP 
| KNOV | Koninklijke Bibliotheek | LOC Waardevolle Zorg | LAPOSA | MantelzorgNL | MIND | Nationale Vereniging 
ReumaZorg Nederland | Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) | Nierpatiënten vereniging | De Nederlandse ggz 
| Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) | Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) | 
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) | PGO Netwerk Noord | PGOsupport | Pharos | PROO | 
ReumaZorg Zuid-West Nederland | SAZ | SeniorWeb | SIGRA | Sleutelnet | Spierziekten Nederland | Stadsdorp 
Wetering+ | Stichting Amstelring | Stichting Antroposana | Stichting CareCodex | Stichting Wij zijn GERRIT | 
Stichting Kind en Ziekenhuis | Stichting Rare Care World | Treant Zorggroep | UMCG | Vereniging Hoofdpijnnet | 
VGN | VGZ | VIPP 5 (NFU, ZKN, NVZ) | VIPP OPEN (LHV, InEen, NHG) | VIPP Babyconnect | V&VN | VSOP | 
Zorgbelang Nederland |
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Wegiz (Wet elektronische 
gegevensuitwisseling in de 
zorg)



Planning VIPP-programma’s



Ontdek wat er al kan op PGO.nl
PGO is de afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Het is een app of website waar je een kopie 
kunt bekijken van je medische gegevens. Vaak kun je ook gegevens over jouw gezondheid toevoegen die je 
zelf meet. Bijvoorbeeld je bloeddruk of gewicht. 

PGO’s zijn nieuw en kunnen steeds meer. Met een PGO staan steeds meer gegevens over je gezondheid op 
één plek. 

Zo krijg je meer grip op je gezondheid.

8



Waar kun je nu je PGO gebruiken?
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Voorbeeld-PGO
• Voorbeeld van hoe een PGO eruit kan zien
• Neemt toekomstige gebruiker mee in de stappen die 

hij/zij kan verwachten 
• Oefenen met fictieve gegevens

• Voorbeeld-PGO (voorbeeldpgo.nl)

https://voorbeeldpgo.nl/


Veilig verbinden via MedMij
MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. 
PGO’s en zorgverleners met een MedMij-label houden zich aan deze regels. 
Via MedMij kun je op een veilige manier een kopie van je medische gegevens in je PGO ophalen.
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Een PGO kiezen
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Er zijn verschillende PGO’s. Het 
verschil zit bijvoorbeeld in de 
zorgverleners waarmee je een PGO 
kunt verbinden. Of welke 
gezondheids apps of slimme 
horloges je kunt koppelen.

Keuzehulp op 
Digitalezorggids.nl

Doe de check: 
ontdek of jouw zorgverlener kan 
verbinden met PGO’s

• Q4: Tonen gebruikerservaringen
• Q4: Verbetering van filters



Meer leren over PGO’s
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Ervaringen opdoen en verbeteren
• Eerste gebruikers uitnodigen
• Onderzoek doen 

VWS, Patientenfederatie Nederland, MedMij en de PGO-leveranciers 
zetten zich gezamenlijk in om PGO’s gebruikersvriendelijk en 
compleet te maken. 

14



Kantar onderzoek naar 
gebruikerservaringen
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Periodiek onderzoek naar gebruik PGO’s
Patiëntenfederatie Nederland wil weten hoe het Nederlands publiek het gebruik van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (PGO’s) ervaart.   

• Uitvoering door Kantar Public
• Eerste meting eind april 2022
• 11 deelnemende PGO’s
• 1022 respondenten – circa 90 per PGO
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Redenen waarom het niet lukte
Inloggen (n=31):
• Ik begreep het niet (29%)
• Technische problemen (53%)
• Anders (17%)

Huisartsgegevens ophalen (n=366) – dit verschilde per PGO, maar gemiddeld:
• Kon huisarts niet vinden (34%)
• Inloggen met DigiD lukte niet (14%)
• DigiD lukte wel, maar daarna technisch probleem (33%)
• Anders (19%)
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Zes op de tien vindt PGO’s veilig en kunnen makkelijk 
in de PGO vinden wat ze zoeken
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Communicatie
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Samenwerking
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Bedankt!


	PGO uitgelegd
	Ik ben benieuwd naar jullie ervaring…
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	�PGO-alliantie
	�Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)
	Planning VIPP-programma’s
	Ontdek wat er al kan op PGO.nl
	Waar kun je nu je PGO gebruiken?
	Voorbeeld-PGO
	Veilig verbinden via MedMij
	Een PGO kiezen
	Meer leren over PGO’s
	Ervaringen opdoen en verbeteren
	Kantar onderzoek naar gebruikerservaringen
	Periodiek onderzoek naar gebruik PGO’s
	Slide Number 17
	Redenen waarom het niet lukte
	Slide Number 19
	Zes op de tien vindt PGO’s veilig en kunnen makkelijk in de PGO vinden wat ze zoeken
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Communicatie
	Slide Number 24
	Samenwerking
	Bedankt!

