
OPEN nieuwsbrief 19-11-2021 

Het PGO: We zijn er bijna, maar LET OP! 

We willen heel graag starten met PGO’s, maar we houden nog even pas op de plaats.  
Advies: Maak dit jaar nog geen reclame voor het gebruik van een PGO richting patienten. 
Reden: We willen pas echt live als alles goed werkt! 
LET OP! Lees hier meer wat je volgende week kunt verwachten! 
 
Nu bijna alle deelnemende praktijken aan onze OPEN Coalitie Utrecht er technisch klaar voor zijn om 

te kunnen communiceren met een PGO (HOERA!!), zegt dat helaas nog niet alles. Patienten die een 

PGO hebben kunnen niet altijd probleemloos hiervan gebruik maken. Denk aan het nog niet correct 

of volledig overkomen van de medische- en de medicatiegegevens in hun PGO (via App of website) of 

de nieuwe koppeling met het landelijk autorisatieplatform (Dictu) werkt nog niet optimaal samen 

met een PGO-App of website van de PGO-leverancier etc.  

12 van de ruim 30 PGO-leveranciers doen mee aan een uitgebreide test met alle HIS-leveranciers. Dit 

wordt door MedMij gefaciliteerd. De resultaten moeten deze week bekend zijn. Begin december 

worden de uitkomsten daarvan gepresenteerd. Daar is het wachten op. 

LET OP!  
Wat gebeurt er volgende week? 

- 10 PGO-leveranciers sturen volgende week (aan het eind van hun testperiode) gezamenlijk 
een brief naar alle huisartsen in Nederland met de melding dat hun PGO klaar is voor 
gebruik.  

- De mailing bestaat uit een brief en een bijlage met de QR-codes van deelnemende PGO’s. 

- Het doel van de leveranciers is om huisartsen te informeren dat PGO’s werken en dat ze hen 

uitnodigen het eens uit te proberen.  

- Naast de mailing is er dinsdag 16 november einde middag een persbericht verstuurd naar 

andere stakeholders en bekende media. Dit persbericht is onder embargo tot vrijdag 19 

november 2021.  

Op deze marketingactiviteiten van leveranciers hebben we geen invloed. Ons advies blijft om te 

wachten tot MedMij de testresultaten in december zal publiceren. Dan krijgen we een lijst met HIS-

PGO-combinaties die tijdens de testfase goed werkten.  

NB: 2 van de 10 leveranciers die de brief versturen namen niet deel aan het testprogramma!  

Het OPEN-projectteam, Tina, Yvonne en Carla faciliteren jullie in 2022 qua communicatie richting 

patienten en waar mogelijk nemen we jullie een aantal contractuele verplichtingen uit handen, gelijk 

aan de lancering van inzage in het medisch dossier via een patientenportaal.  

Hartelijke groeten, namens Tina en Yvonne, 

Carla Broekman 


