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Online inzage via portaal Pharmeon

• Welkom
• Spelregels
• Uitleg gefaseerde livegang Pharmeon

[Ruimte voor enkele vragen]

• Toelichting ‘wat krijgt de patiënt te zien’
• Casuïstiek
• Enkele praktische aandachtspunten

[Ruimte voor enkele vragen]

• Door naar de Omdenken clinic



Spelregels

• Microfoon uit

• Camera uit 

• Vragen via de chat

• Onbeantwoorde vragen worden na de kick off schriftelijk beantwoord



Welkom 



Gefaseerde livegang online inzage

• Bestaande gebruikers gefaseerd geactiveerd 

• Deze regio vanaf 1 sept.

• Feedback zorggebruikers verzamelen

• Praktijken krijgen week tevoren bericht

• Inclusief  instructie 

• Promotiepakketten via regio verstuurd

• Nieuwe praktijken 1-2 maanden doorlooptijd 

• PDF via HIS zolang online inzage niet gereed



Wat ziet de patiënt?

• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)

• Afgesloten episodes: met attentiewaarde

• E- en P-regels van het consult  

• Vastgelegd na invoering online inzage

• Actuele medicatie

• Medicatie-overgevoeligheid

• Resultaten bepalingen 

• over de laatste veertien maanden

• Correspondentie* 

• Volgt uiterlijk 31 december 2020



Actuele en afgesloten episodes



E & P regel



Actuele medicatie



Medicatieovergevoeligheid



Resultaten bepalingen



OPEN online inzage: 

véél voordelen, drie aandachtspunten
1. De verleiding om het dossier aan te passen om de relatie met een patiënt of 

wettelijk vertegenwoordiger werkbaar te houden.

Oplossing: slechte behandelrelatie is vaak de oorzaak, maak deze bespreekbaar

2. Weglaten van gegevens uit het dossier, uit vrees voor negatieve gevolgen voor 
een (kwetsbare) patiënt

Oplossing: niet doen! Maak afspraken over (tijdelijk) uitschakelen online inzage

3. Online inzage brengt privacy van derden in gevaar (partner, kinderen)
Oplossing: gebruik de (wettelijke) mogelijkheden om online inzage te beperken

Goede voorlichting en open communicatie helpen deze valkuilen te vermijden!



En verder … heel praktisch

• Schrijf met eenvoudig taalgebruik, vermijd zo veel als mogelijk 
vakjargon

• Scherm af wat privacy gevoelig is

• Voorkom onzekerheid bij de patiënt (onhandige formuleringen)

• Bespreek met de patiënt wat je opschrijft 

• Advies aan patiënt om niet zomaar alles met iedereen uit het dossier te 
delen (denk aan medische verklaring opgesteld door derden o.b.v. 
dossier)

• Gebruik waar nodig de ‘persoonlijke aantekeningen’



Casuïstiek
online 
inzage



Vrouw 64 jaar

S/ Pijn bovenbuik, wisselend sinds enkele maanden, 3-4 kg afgevallen,bij vlagen 
misselijk, geen andere klachten, is ongerust:moeder overleden aan 
alvleesklierkanker (74 jr).
O/ Niet ziek, oogt niet vermagerd, niet geel, abd: soepel, drukpijnlijk midden 
bovenbuik, ter plaatse vage zwelling palpabel.
Ik denk ook aan overmatig gebruik alcohol. 
E/ Pijn bovenbuik, cave: niet pluis/pancreascarcinoom. Alcoholabuse?
P/Echo bovenbuik, semi-spoed, daarna vervolg. Alcoholgebruik nog eens goed in 
kaart brengen

Arts spreekt een aantal vermoedens uit in de E-regel

Hoe en waar noteer je je vermoeden van het carcinoom in je dossier?

Communiceer je dit vooraf met de pt?

Idem voor het vermoeden van alcoholmisbruik.



Vrouw 48 jaar, Marokkaanse afkomst

S/ lukt niet om suikers omlaag te krijgen, nu maximaal orale medicatie, Hb1Ac blijft 

rond de 75, met afvallen zou zeker winst te boeken zijn, weet zelf niet waar het door 

komt, volgt adviezen goed op, valt geen grammetje af, beweegt weinig, lukt niet 

vanwege pijnlijke gewrichten.

O/ Fors adipeus, lijkt zich nogal afhankelijk op te stellen.

E/ DM-2, chronisch slechte regulatie, adipeus, passief, afhankelijk, snapt het allemaal 

niet!

P/ Hoe verder? Ik weet het ook niet meer..  Alle stations zijn al gepasseerd. Ik zal nog 

eens overleggen met kaderarts.

POH uit zich negatief over gedrag van patiënt in E-regel

Patient wil niet dat in haar dossier staat dat ze er niets aan doet

Hoe kun je je bevindingen het beste noteren in de E- en de P-regel?

En (waar) noteer je je eigen indruk/mening?

Wat doe je als een patient vraagt om het dossier aan te passen?



Vrouw 34 jaar:

S/ Pijn vaginaal, overmatige afscheiding, ook contactbloedingen, denkt schimmel te 

hebben, wil middel hiertegen

E/ Fluor vaginalis, cave toch SOA (partner gaat vreemd..)

P/ Toch dringend uitgenodigd voor consult

In E-regel informatie over een derde persoon

Hoe en waar noteer je deze informatie over een derde persoon? 



Reserve 
casuïstiek



Man 44 jaar

S/ Frozen shoulder. Deed altijd veel aan krachttraining, maar kan dat nu niet.

Sportschool wil een medische verklaring ivm tijdelijk opschorten abonnement.

E/ sportschool heeft hier geen recht op, mag dit niet vragen. Medische gegevens zijn 

privé.

P/ Dhr geeft aan dan ter plekke wel inzage te geven in zijn medisch dossier.

Wat doe je als praktijk met deze vraag?



Man 46 jaar

S/ Slecht gereguleerde diabetes. Zegt te weten waar het aan ligt, maar hele familie is te zwaar en eten 

is een belangrijk stuk kwaliteit van leven. Heeft een zittend beroep en is te moe om ’s avonds te gaan 

sporten. Weinig hobby’s, houdt niet van doelloos wandelen/bewegen.

O/ Hoog HbA1c

E/ slecht gereguleerde diabetes bij maximale orale medicatie. Insuline al eerder besproken maar wil 

dhr absoluut niet. Hele fam. slikt pillen voor DM. Risico’s uitgebreid besproken.

P/ Controle ovv dhr 1 x per jaar

Dhr wil geen insuline en ziet geen ruimte voor eventuele aanpassingen in zijn leefstijl.

Dhr geeft aan dat hij niet wil dat het zo genoteerd wordt. Vindt het als een verwijt of beschuldiging 

klinken.



Vragen?

• Klik op de link in de chat om naar de 
Omdenken clinic te gaan

• Gaat er iets mis? Klik dan op de 
Omdenken link in uw 
bevestigingsmail.


