
Kick Off OPEN 23 juni 2020

Monique Bakker; consulent RegiozorgNU en Marian Verkerk; kwaliteitsmanager RegiozorgNU



Programma

18.10 Deelsessie Portaal en PGO met casuïstiek

18.40 Omdenken Clinic

Handig:

• Microfoon uit

• Camera aan (uitzetten als verbinding instabiel is)

• Vragen via de chat 

• Onbeantwoorde vragen worden na de kick off schriftelijk beantwoord



PGO en OPEN

• Vanaf 2020 heeft iedere burger recht op online inzage in 
het eigen dossier bij de huisarts 

• De tool hiervoor is het portaal (juli 2020) of het PGO 
(eind 2020) 



Portaal en PGO





Open in de tweedelijn
https://www.vipp-programma.nl/vipp-
monitor/ziekenhuizen/alle-ziekenhuizen/alle-
ziekenhuizen/2019-q4-decembermeting/1.2

https://www.vipp-programma.nl/vipp-monitor/ziekenhuizen/alle-ziekenhuizen/alle-ziekenhuizen/2019-q4-decembermeting/1.2


Online inzage HIS per 1 jan 2021

• Elk PGO koppelt via Digi-D met elk HIS, eigendom en keuze patiënt

• PGO kan op termijn ook info van ziekenhuizen apotheek en lab 
ophalen

• Cura Vista Gezondheidsmeter of ander PGO voor online inzage in 
het HIS

• Nu al; Cura Vista Gezondheidsmeter als behandel tool voor 
praktijken die chronische patienten al gedeeltelijk online 
behandelen 



Het Nieuwe Zorgwerken, gedeeltelijk online en 
multidisciplinaire behandeling



Hoe is 
online 
inzage in 
onze 
regio 
geregeld?



Online inzage HIS per 1 juli?



Nog geen inzage per 1 juli?



Website RegiozorgNU



Ander 
PGO?



Tijdlijn OPEN

sept nov dec jan-jul
2021

Juli/aug
2020

• Pharmeon zet 
online inzage 
open

• Oefenen met
online inzage

• Aanpassen 
werkproces

• Regionale 
bijeenkomst
module 2

• PGO klaar 
voor online 
inzage

• Patienten 
informeren

okt

• Start e-
learning
module 2 

• Oefenen 
met PGO

• HISsen klaar 
voor online 
inzage

• Webinars 
Medicom
en Omnihis

• Gefaseerde 
livegang

• PDF uit HIS 
op verzoek

• Patienten 
informeren



Wat ziet de patiënt?

Via PGO (bv. Cura Vista Gezondheidsmeter) of patiëntportaal

• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)

• Afgesloten episodes met attentiewaarde

• Behandeling

• Profylaxe en voorzorg

• Actuele medicatie

• Medicatie-overgevoeligheid

• Correspondentie

• Resultaten bepalingen (over de laatste veertien maanden)

• E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage



Casuïstiek
online 
inzage



Casuïstiek
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

• Patiënt 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 patiënt 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.


