
De toekomst van zorg met een 
persoonlijke gezondheidsomgeving

Ik krijg regelmatig de vraag hoe OPEN 
past binnen de digitalisering van de zorg. 

Ik neem u graag mee in de ontwikkelingen.  

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Persoonsgerichte 
zorg en openheid  

Veiligheid en 
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Patiënt

Laten we eerst kijken naar drie belangrijke spelers en wat zij willen.

Voor meer openheid, zeggenschap en transparantie 
zijn de volgende zaken essentieel. 

1. Meer gestandaardiseerde werkwijze voor 
 delen van gegevens met een Persoonlijke
 Gezondheidsomgeving (PGO)  

2.  Patiënt als eigenaar van zijn eigen
 gezondheid

Eenheid in taal en 
techniek is belangrijk. 

Zo kunnen alle systemen 
informatie met elkaar 

uitwisselen. Hiervoor zijn 
de open standaarden.  

Al deze ontwikkelingen zorgen voor een nieuw speelveld, 
laten we de spelers eens van dichtbij bekijken.  

Met OPEN helpen wij huisartsen om online inzage 
en het delen van gegevens voor en met patiënten 

mogelijk te maken.  

De DVP zorgt dat patiënten 
bepaalde gegevens 

kunnen ontvangen en 
delen via hun zelfgekozen 

PGO. Hiervoor wordt de 
DVP deelnemer aan het 

MedMij-afsprakenstelsel

MedMij controleert 
of de DVZA en de DVP 
zich aan de afspraken 
houden. Bijvoorbeeld: 
is de verbinding tussen 

het HIS en een PGO 
voldoende veilig?

De DVZA zorgt dat 
een HIS gegevens 

kan uitwisselen met 
een PGO. Hiervoor 

wordt de DVZA 
deelnemer aan het 

MedMij-afsprakenstelsel 

Nictiz beheert de 
informatiestandaarden 
waar alle spelers in het 

zorgveld gebruik van 
kunnen maken.

Zo werken we samen aan de toekomst van 
de zorg. Dat ziet eruit als goed teamwork! 

OPEN is een programma van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
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https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel112/Opzet
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel112/Opzet

