
 

 

Pitch 

Gegevensuitwisseling met de cliënt/Persoonlijke gezondheidsomgeving 

 

Cliënten in de gehandicaptenzorg worden reeds nauw betrokken bij het 

vaststellen van hun behoefte aan zorg en ondersteuning. De afspraken die 

worden gemaakt over zorg en ondersteuning en de doelstellingen die daarmee worden 

nagestreefd worden vastgelegd in het zorg- en ondersteuningsplan. Dit plan wordt ieder 

jaar geactualiseerd in samenspraak met de cliënt 1 . Veel zorgaanbieders stellen de 

afspraken, rapportages en andere voor de cliënt relevante informatie digitaal beschikbaar 

via een cliëntenportaal. Om het mogelijk te maken dat de cliënt zijn rol als regisseur van 

de eigen zorg beter kan invullen willen wij de gegevens beschikbaar stellen via een PGO 

op basis van de MedMij standaarden en het mogelijk maken dat gegevens worden 

verrijkt met gegevens van andere zorgaanbieders/professionals en gegevens die de cliënt 

zelf toevoegt. 

 

1. Beschrijf de informatieuitwisseling tussen samenwerkende zorgverleners in het 

betreffende transmurale zorgproces. 

Gegevens van verschillende zorgverleners zijn momenteel niet gecombineerd 

beschikbaar. Ook zijn lang niet altijd alle gegevens van een cliënt beschikbaar. 

Clientportalen bevatten in de regel informatie rond zorgafspraken, dagbesteding, 

sociale gebeurtenissen bij de zorgaanbieder. Het komt sporadisch voor dat 

bijvoorbeeld medicatiegegevens of gegevens van behandelaren via het portaal 

kunnen worden ingezien.  

 

2. Welke informatie is relevant voor de patiënt om te ontvangen en om te delen? 

Voor cliënt én zijn begeleider is het van belang dat alle relevante 

gezondheidsinformatie beschikbaar is, zodat hij samen met zijn begeleider de best 

passende keuzes kan maken. 

 

3. Welke risico’s bestaan er voor de patiënt? 

Wanneer de cliënt niet over deze informatie kan beschikken is hij meer dan nodig 

afhankelijk van een persoonlijk begeleider of vertegenwoordiger. Professionals 

moeten afwegingen maken op basis van onvolledige informatie. 

 

4. Benoem beschikbare relevante veldnormen of richtlijnen en informatiestandaarden 

(over taal en techniek). 

Relevante richtlijn is de Handreiking zorgplannen. Deze geeft het veld handvatten 

voor het gebruik van zorg- en ondersteuningsplannen. De handreiking wordt 

momenteel geactualiseerd door de VGN. Voor uitwisseling van gezondheidsgegevens 

via een PGO is implementatie van de MedMij-standaarden van belang. 

 

 
1 Dit kan de cliënt zelf zijn, afhankelijk van de specifieke situatie van de cliënt kan dit ook plaatsvinden met een 
(wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt, een voogd of aan verwante. 


