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Beste huisarts, praktijkmanager en/of OPEN ambassadeur,   

Hierbij geven we u vanuit de OPEN Regiocoalitie een update omtrent de laatste stand van zaken 

rondom de PGO’s.  

 

PGO en MedMij 

Het ministerie van VWS wil met OPEN bereiken dat iedere Nederlander bij zijn of haar huisarts 

terecht kan voor online inzage via een portaal of zelfgekozen Persoonlijke Gezondheidsomgeving 

(PGO) met een MedMij-label. Een huisarts die meedoet met OPEN dient uiterlijk 1 juli 2021 te 

beschikken over een werkende MedMij-PGO aansluiting, zodat patiënten die kiezen voor een PGO, 

van deze vorm van online inzage gebruik kunnen maken. Als Regiocoalitie ondersteunen wij de 

huisartsenpraktijk bij dit proces. 

 

Wat moeten huisartspraktijken voor de PGO-koppeling doen? 
De 3 getoonde voorwaarden in het diagram hieronder zijn nodig om te realiseren dat alle praktijken 

die deelnemen aan het OPEN-programma in 2021 een veilige en betrouwbare PGO-koppeling met 

het HIS aan hun patiënten kunnen aanbieden. Voor de 1ste stap hoeft u niets te doen. De koppeling 

vanuit het HIS zou uiterlijk 31 december 2020 door de HIS-leveranciers technisch opgeleverd worden, 

maar dit is echter helaas nog niet het geval. Zodra dit het geval is, zullen wij u uiteraard begeleiden in 

stap 2 en 3 van onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update  

Ondertussen zijn wij met een kleine afvaardiging al wel aan uitzoeken wat de PGO’s precies kunnen 

bieden en betekenen voor de patiënt en de praktijk. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we het 

weerbarstige materie vinden. Wij hebben op basis van een plan van eisen enkele PGO leveranciers 

benaderd voor een demonstratie. Echter, er is op dit moment nog geen PGO die beter dan de rest 

lijkt. Uiteindelijk is de keuze voor een PGO aan de patiënt zelf. Toch zijn wij van mening dat het 

belangrijk is om ervaring met PGO’s op te doen in regionaal verband. Uiteindelijk zullen patiënten 

ook in de praktijk hier vragen over stellen en zou het wenselijk zijn als er enkele specifieke PGO’s 

geadviseerd kunnen worden waarvan we weten hoe ze werken en wat de toegevoegde waarde is.   
 

U hoort weer van ons zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.  
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