VG VIPP

VG VIPP biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten
VG VIPP maakt het mogelijk dat patiënten van vrijgevestigde ggzprofessionals straks toegang krijgen tot hun gezondheidsgegevens via
een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website
of app waarin patiënten veilig informatie over hun eigen gezondheid
verzamelen. Deze informatie is beschikbaar gesteld door hun
zorgverleners. Ook biedt een PGO de mogelijkheid om
gezondheidsgegevens te delen met zorgverleners. Een PGO is geen
patiëntportaal. Lees hier over de verschillen.

Wat kan een patiënt met een PGO?
Alle gezondheidsgegevens op één plek verzamelen
In een PGO verzamelt een patiënt al zijn
gezondheidsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn van
verschillende zorgverleners, zoals jij als VG-er, maar ook
eigen informatie. Dit gebeurt op een veilige manier,
omdat zowel de PGO-leverancier als zorgverlener via zijn
EPD kan uitwisselen volgens de MedMij-standaarden.
Gegevens verzamelen en delen met zorgverleners
Een PGO maakt het ook mogelijk om gegevens te delen
met een zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan
(verwijs)brieven en vragenlijsten die zijn klaargezet voor
de zorgverlener.
Veilig gegevens beheren en uitwisselen
Alleen de patiënt heeft inzage in zijn eigen PGO. Een
zorgverlener kan dus niet in de PGO van een patiënt
kijken. Gegevens kunnen alleen verzameld en gedeeld
worden als de patiënt ingelogd is met DigiD. Dit zorgt
ervoor dat de gegevensuitwisseling op een veilige
manier plaatsvindt binnen de geldende wet- en
regelgeving.
Krijg je vragen van patiënten over PGO’s? Dan kan je ze informeren met
behulp van de MedMij toolkit of verwijzen naar de PGO-keuzehulp om
een keuze te maken uit één van de PGO-aanbieders.
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Hoe haalt een patiënt zijn gezondheidsgegevens op?

1.
2.
patiënt heeft een
patiënt kiest een
behandeling gehad MedMij PGO en
bij een vrijgevestigde registreert zich
ggz-professional
kosteloos

3.
patiënt kiest de
gegevens die hij wilt
verzamelen en de
zorgaanbieder

4.
patiënt logt
veilig in bij de
zorgaanbieder
via DigiD

5.
patiënt verzamelt
de gegevens in
zijn PGO

Welke gegevens worden er met de patiënt gedeeld?
Jij als zorgverlener legt gegevens gestructureerd vast in een elektronisch patiëntendossier
(EPD). Een deel van deze gegevens is onderdeel van de MedMij gegevensdienst
Basisgegevens GGZ en wordt dus ter beschikking gesteld aan de patiënt om te
verzamelen in zijn PGO. Het gaat hierbij om:
• algemene gegevens zoals patiëntgegevens, contactpersoon en verzekeringsgegevens.
• (medisch) inhoudelijke gegevens zoals klachten en diagnoses, middelengebruik en
sociale anamnese.
Sessieverslagen kunnen niet door de patiënt verzameld worden in zijn PGO.

Heb je behoefte aan meer informatie?
Houd onze website en LinkedIn pagina in de
gaten om op de hoogte te blijven van onze
activiteiten. Vergeet je ook niet in te schrijven
voor onze nieuwsbrief.

Scan of klik op de code
en ga direct naar de
website

