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Stel je voor, het verlenen van zorg aan je patiënten ver-
loopt net zo vlot als het gebruik van je eigen smartphone. 
Hoe handig is dat. De persoonlijke gezondheidsomge-
ving (PGO) zou hiervoor wel het ideale vehikel kunnen 
zijn, betogen negentien masterstudenten Farmacie in 
Utrecht. Tijdens de keuzecursus Digitale Farmaceutische 
Zorg onderzochten zij de rol van de PGO in de apotheek.
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Niet alleen hebben steeds meer 

patiënten behoefte aan een digita-

le omgeving waar zij hun eigen 

gezondheidsgegevens kunnen in- 

zien, zij hebben sinds 1 juli 2020 

ook het wettelijk recht deze gege-

vens digitaal te bekijken. Een per-

soonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO) – een website of app die de 

patiënt toegang geeft tot deze 

informatie – maakt dit mogelijk.

Online inzage van gezondheidsge-

gevens heeft patiënten veel te bie-

den. Met een PGO komen gezond-

heidsgegevens van één patiënt, 

afkomstig van verschillende zorg-

verleners, samen in één online 

omgeving. Zo kan de patiënt zijn 

eigen medische gegevens beheren 

en bepalen met wie die gegevens 

worden gedeeld.

Patiënten kunnen ook zelf in - 

formatie invoeren, bijvoorbeeld 

zelf zorgmedicatie. Ook kunnen 

andere (gezondheids)apps, zoals 

MySugr, en wearables – Fitbit. 

Garmin watches – worden gekop-

peld. Net als bij een smartphone 

zijn gegevens, in dit geval gezond-

heidsgegevens, altijd bij de hand 

voor de patiënt én, indien de  

patiënt toestemming heeft gege-

ven voor het delen ervan, de apo-



Pharm
aceutisch W

eekblad
 22.01.2021 156 | 3

11

theker. Heeft een PGO een MedMij-label dan voldoet 

deze aan de voorwaarden die in Nederland zijn opge-

steld voor PGO’s wat garandeert dat de gezondheids-

gegevens van de patiënt veilig, betrouwbaar en gemak-

kelijk kunnen worden uitgewisseld [1].
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In 2013 waren in Nederland 65.467 medicatiegerelateerde 

ziekenhuisopnames. Verbeterde communicatie tussen 

zorgverleners en patiënt zouden hiervan 27.427 kunnen 

voorkomen [2]. De PGO kan voor een betere communica-

tie zorgen, ook tussen zorgverleners onderling, en kan 

een essentiële rol vervullen in de reductie van het aantal 

onnodige medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames.

Mede door de coronacrisis is iedereen meer gewend 

geraakt aan een digitale samenleving. De zorg kan hier-

in meegaan. Op een gegeven moment zou blended-care 

zelfs de standaard kunnen worden. Digitale zorg waar 

het kan, menselijk waar het moet. De PGO kan hierin 

een grote rol spelen.

Patiënten krijgen door de PGO beter inzicht in de eigen 

gezondheid en raken er meer bij betrokken. Dit kan zor-

gen voor een betere motivatie om gezonder te gaan 

leven en er alles aan te doen om fit te blijven. Ook wordt 

de drempel lager om vragen te stellen aan zorgverleners 

over gezondheid en medicatie. Zo bevat de PGO een 

functie waarmee contact kan worden gelegd met de 

behandelend arts en apotheker.

Voor de apotheker worden de gegevens van de patiënt 

beter inzichtelijk. Als de resultaten van bijvoorbeeld een 

nierfunctieonderzoek binnen zijn, krijgt de patiënt hier-

van een melding. Hij moet zelf de gegevens ophalen en 

kan deze vervolgens delen met zorgverleners. Daarnaast 

kunnen interacties met zelfzorgmedicatie of contra- 

indicaties worden voorkomen en kunnen bijwerkingen 

eerder worden geconstateerd wanneer patiënten infor-

matie over zelfzorg opslaan in hun PGO. De apotheker 

kan een meer geïndividualiseerd behandelplan opstellen.
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Privacy is erg belangrijk als het gaat om (online) gezond-

heidsgegevens. Daarom zijn strenge voorwaarden opge-
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mie soms hun hele werkwijze moeten aanpassen om patiën-
ten op een veilige manier te kunnen ontvangen en zorg te 
verlenen. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan  
daarbij als ‘digitale zorgverlener’ een belangrijke rol innemen.
Apothekers kunnen via de PGO op de hoogte blijven van de 
gezondheidstoestand van hun patiënten zonder dat zij naar 
de apotheek hoeven te komen. Ook kunnen patiënten online 
herhaalrecepten aanvragen en hun medicijnen laten thuisbe-
zorgen. Daarnaast kan via de PGO een e-consult of videocon-
sult worden gehouden. Fysiek contact kan worden vermeden 
en de kwetsbare patiënt kan thuisblijven.
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steld aan het opslaan of delen ervan. Bij het algemene 

gebruik van een smartphone geeft men toestemming 

voor onder meer cookies en voor het opslaan van per-

soonsgegevens. Voor een PGO gelden nog striktere voor-

waarden. Die voorwaarden – de kleine lettertjes – wor-

den echter niet altijd begrepen door de gebruikers. Dit 

kan het adoptieproces van de PGO in de weg staan; als 

de patiënt er weinig vertrouwen in heeft zal hij de PGO 

niet gebruiken. Daarom moet informatie over het bewa-

ken van gezondheidsgegevens zo transparant mogelijk 

zijn en aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van 

patiënten.
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Eenmaal in gebruik is het belangrijk om de veiligheid van 

de gezondheidsgegevens te blijven waarborgen. Een data-

lek door een hack, moet te allen tijde worden voorkomen. 

De veiligheid van gegevens kan met een compliance blue-

print in kaart worden gebracht. Deze blueprint bevat in 

principe de juridische, regulatoire en organisatorische 

aspecten en richtlijnen [3]. De uitkomst van de analyse 

bepaalt of aanvullende maatregelen nodig zijn om de 

PGO zo veilig en privacy-compliant mogelijk te maken. 
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De NEN7510, een norm die speciaal is ontwikkeld voor 

de Nederlandse zorgsituatie, helpt zorgorganisaties pas-

sende beveiligingsmaatregelen te nemen. Hierin staan 

onder meer waarborgen omschreven voor de integriteit 

en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve 

van verantwoorde zorg. Alle MedMij-deelnemers dienen 

in bezit te zijn van een geldige NEN7510-certificering.

Ondanks dat Nederland al beveiligingsmaatregelen 

neemt, kan veel worden geleerd van andere landen, 

zoals Estland. Daar zijn gezondheidsgegevens al langere 

tijd in hoge mate gedigitaliseerd. Zo maken Esten 

gebruik van de keyless signature infrastructure (KSI), 

een blockchain- technologie die 100% privacy van 

gezondheidsgegevens garandeert. KSI-blockchain is een 

digitaal platform dat de data-integriteit waarborgt en 

zorgt voor transparantie van alle uitgevoerde gegevens-

bewerkingen. Deze technologie zou in Nederland de 

privacy kunnen garanderen van de gezondheidsdata  

in een PGO. PreScrypt is een voorbeeld van een proof  

of concept dat in Nederland al is uitgevoerd voor  

het aanvragen van nieuwe medicatie met behulp van 

blockchain-technologie.
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Als apotheker ben je direct of indirect betrokken bij het 

welzijn van de patiënt. Stel, een patiënt weigert zijn 

gegevens met de apotheek te delen en de apotheker 

mist hierdoor belangrijke informatie waardoor hij geen 

of minder goede zorg kan leveren. Kun je als apotheker 

in dit geval weigeren af te leveren? Dit zijn belangrijke 

ethische vragen die al speelden vóór het PGO-tijdperk, 

maar nu een extra dimensie krijgen. Meer inzicht in de 

gezondheidsstatus van een patiënt geeft immers een 

betere kans op een goede behandeling.

Een ander ethisch dilemma is de vraag tot waar de ver-

antwoordelijkheid van de apotheker gaat. Is hij verant-

woordelijk voor de keuzes van de patiënt, in dit geval 

het weigeren om gegevens met de apotheek te delen? 

Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat de patiënt 

het recht heeft zijn privacy te waarborgen. Bij het vor-

men van een farmaceutisch oordeel is het van belang 

dat een afweging wordt gemaakt tussen ‘het niet willen 

schaden’ en ‘het weldoen’ van de patiënt. Bij een tekort 

aan medische gegevens moet dus grondig worden over-

wogen het geneesmiddel wel of niet af te leveren.

Naast het kenbaar maken van de privacyvoorwaarden  

is het voor de adoptie van een PGO belangrijk dat de 

patiënt de inhoud begrijpt. Wat moet de apotheker bij-

voorbeeld doen als de patiënt niet begrijpt hoe hij zijn 

labwaarden moet interpreteren? Zaken inzichtelijk 

maken kan veel tijd kosten en het is maar de vraag of 

daarvoor in de praktijk ruimte is. Een PGO moet dus 

zoveel mogelijk self-explanatory zijn.
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Volgens ons is de PGO op dit moment nog onvoldoende 

ontwikkeld om volledig in de apotheek te implemente-

ren. Zo is uit een MedMij-pilot, uitgevoerd in een aantal 

apotheken, gebleken dat de PGO onvoldoende is aange-

sloten op het apotheekinformatiesysteem (AIS) [4]. Om 

vanuit het AIS medicatiegegevens beschikbaar te stellen 

en uitwisseling mogelijk te maken, dient het AIS te  

voldoen aan de MedMij-standaard. De komende jaren 

wordt ernaar gestreefd alle betrokken partijen van een 

MedMij-label te voorzien.

Door in de nabije toekomst middels het Versnellingspro-

gramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional 

(VIPP) alle aangesloten zorgsystemen interoperabel te 

maken, wordt het mogelijk patiëntgegevens uit het AIS 

met die van de PGO te combineren. Wanneer de apothe-

ker over een grotere hoeveelheid patiëntgegevens 

beschikt, zal hij betere farmaceutische patiëntenzorg 

kunnen verlenen en kan de relatie met de patiënt wor-

den versterkt. 
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