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Voorwoord
Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD)
heeft als doel om de zorg beter te maken. De patiënt krijgt door online inzage meer overzicht
en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft de patiënt meer begrip van en regie over de eigen
gezondheid en het stimuleert zelfzorg. Ook kan het de kwaliteit van het dossier helpen
verhogen. Voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie
Nederland vormen dit belangrijke argumenten om samen deze richtlijn te ontwikkelen.
Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten over welke
patiënteninformatie op welke manier gedeeld wordt en hoe ze met deze informatie omgaan.
Het opstellen van een richtlijn over online inzage maakt het mogelijk deze manier van inzage op een uniforme wijze te organiseren. Dit stimuleert de ontwikkeling van informatiestandaarden en bevordert implementatie bij leveranciers van HIS’en, KIS’en1 en van persoonlijke
gezondheidsomgevingen (PGO). Daarnaast kan het bijdragen aan de acceptatie van online
inzage in het EPD door zorgverleners en patiënten.
We wensen alle betrokken partijen veel succes met de implementatie van deze richtlijn.
Dianda Veldman, Directeur - bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
Rob Dijkstra, Bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap

1

HIS: Huisarts Informatie Systeem
KIS: Keten Informatie Systeem
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Inleiding

De Eerste Kamer heeft begin oktober 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Cliëntrechten
bij verwerking van elektronische gegevens. De bedoeling hiervan is dat alle Nederlandse
burgers vanaf eind 2019 digitale inzage hebben in het elektronisch patiëntendossier bij de
huisarts (H-EPD).
Op dit moment hebben patiënten al het wettelijk recht op inzage in en een kopie van hun
hele medische dossier.2 De nieuwe wet gaat over online inzage zonder tussenkomst van de
zorgverlener, de dossierbeheerder. Online inzage is in feite veel laagdrempeliger dan het
opvragen van een kopie van het dossier.
Voor de patiënt is online toegang tot het medisch dossier bij de huisarts nuttig en handig
omdat vrijwel iedere Nederlander ingeschreven staat bij een huisarts en gemiddeld vier keer
per jaar contact heeft met de huisartsenpraktijk.3 Tegenwoordig houden alle Nederlandse
huisartsen een H-EPD bij van hun patiënten. LHV en NHG zijn daarom voorstander van toegang voor de patiënt tot (delen van) het medisch dossier.4
Daarnaast speelt de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen. De Patiëntenfederatie Nederland heeft hiervoor samen met andere partijen het kader PGD 20205 opgesteld
en is in 2016 gestart met het programma ‘Meer regie over gezondheid’, samen met het ministerie van VWS en Nictiz. Doel van deze programma’s is dat iedere burger die dat wil, digitaal
toegang heeft tot zijn gezondheidsgegevens en deze kan inzien in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een burger kan in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving informatie van
verschillende professionals verzamelen. Daarnaast kan een burger in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zelf eigen informatie vastleggen en die informatie delen met zijn zorgverlener.

2
3
4
5

Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst 1955
Jaarrapport Huisarts, NIVEL, Utrecht 2014 (blz. 14).
NHG en LHV Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (Utrecht, 2010, blz. 16) en het NHG-Standpunt E-health (utrecht, 2015).
Voorheen heette een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): een ‘persoonlijk gezondheidsdossier’ (PGD).
Voor meer informatie over het PGD kader 2020: www.patientenfederatie.nl/pgd-kader-2020.

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Inleiding

4

Uitgangspunten richtlijn
De richtlijn gaat uit van online inzage door een patiënt via een patiëntenportaal of een
persoonlijke gezondheidsomgeving. De functie van online inzage is met beide ingangen
mogelijk.
Deze richtlijn beschrijft de basis waarop online inzage door de patiënt plaatsvindt. Deze
richtlijn zal regelmatig geactualiseerd worden. In deze eerste versie is gekozen voor inzage
in een set van relevante gegevens. Hiermee is het uitvoerbaar en inzichtelijk voor zowel de
huisarts als de patiënt. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, zal gaandeweg duidelijk
maken wat de verdere informatiebehoefte is bij de patiënt en de huisarts en welke functies
daarvoor nodig zijn.
Op basis van de WGBO blijft de patiënt het recht hebben op inzage in en een kopie van het
gehele patiëntendossier. Op verzoek van patiënt is dit altijd mogelijk en vindt inzage in het
hele dossier plaats met vooraf medeweten van de huisarts of dossierbeheerder.

Definities persoonlijke gezondheidsomgeving en patiëntenportaal
Definitie persoonlijk gezondheidsomgeving
‘Een persoonlijke gezondheidsomgeving (ook wel bekend als persoonlijk gezondheidsdossier) is een website of app waarmee de patiënt toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door bijvoorbeeld de
huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis. De patiënt kan deze gegevens in de
persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken. De patiënt kan tevens eigen gegevens
vastleggen in een persoonlijke gezondheidsomgeving.’6
Definitie patiëntenportaal
‘De onlinemogelijkheid voor de patiënt om, altijd en overal, inzicht te hebben in de
eigen gegevens zoals deze in het medische dossier bij een arts, ziekenhuis of apotheker
opgeslagen zijn. De zorgaanbieder geeft de patiënt toegang tot de persoonlijke medische
gegevens, eventueel aangevuld met andere diensten en informatie.’7

Privacy en veiligheid
Online inzage in het H-EPD door patiënt vindt plaats met inachtneming van de vastgestelde
normen voor het waarborgen van privacy, vertrouwelijkheid en informatieveiligheid. Het is
in ieders belang dat de informatieuitwisseling tussen huisarts en patiënt, bijvoorbeeld van
HIS naar persoonlijke gezondheidsomgeving en omgekeerd, veilig en volgens vastgestelde
afspraken verloopt.
De normen zijn voor de huisartsinformatiesystemen geborgd (NEN7510) en in de wet
verankerd (WGBO, WBP). Voor persoonlijke gezondheidsomgevingen worden deze normen
ontwikkeld en vastgesteld in het programma MedMij. Het doel is dat iedereen die dat wil in
2020 gebruik kan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving en erop kan vertrouwen dat de leverancier van de persoonlijke gezondheidsomgeving op een veilige manier
informatie uitwisselt met systemen van de zorgverleners.
6
7

Definitie persoonlijke gezondheidsomgeving: www.medmij.nl
Definitie patiëntportaal: Patiëntportalen in Nederland, 2011, Nictiz en NPCF
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Doel van deze richtlijn
Het doel van deze richtlijn is om voor de patiënt en de huisarts vast te leggen wanneer voor
bepaalde informatie online inzage mogelijk is en om welke gegevens het gaat. Daarnaast
biedt de richtlijn houvast aan landelijk opererende leveranciers voor geautomatiseerde
ondersteuning van online inzage vanuit de systemen van huisartsen en patiënten.

Doelgroepen van deze richtlijn
•
•
•

8

Leveranciers van HIS’en, KIS’en, persoonlijke gezondheidsomgevingen8 en eventuele
andere systemen.
(Koepels van) huisarts-zorgverleners.
(Koepels van) patiëntverenigingen.

Voor technische specificaties zie www.medmij.nl

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Inleiding

6

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Online inzage door een patiënt staat ten dienste van de (kwaliteit van) zorg. De patiënt is hierdoor meer betrokken bij en kan meer regie voeren over zijn of haar gezondheid. Het stimuleert de
patiënt tot zelfzorg en zelfmanagement. Het kan de kwaliteit van het dossier helpen verhogen.
Voor deze eerste versie van de richtlijn zijn contactmomenten voor online inzage gedefinieerd. Per contactmoment is een set van relevante informatie uit het dossier bij de huisarts
geselecteerd. Dit is gedaan om overzicht en inzicht in de informatie te bevorderen. Bij de
volgende contactmomenten is online inzage door de patiënt van belang:
1. Als de patiënt een consult voorbereidt.
2. Als de patiënt online een afspraak maakt.
3. Als de patiënt online een herhaalrecept aanvraagt.
4. Als de patiënt een online e-consult voorbereidt.

1. De patiënt bereidt een consult voor
Een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het EPD bij de huisarts is relevant voor
de zorg. Deze samenvatting, soms ook medisch paspoort genoemd, kan de patiënt gebruiken als hij zich voorbereidt op een afspraak met een (andere) zorgverlener of tijdens een
verblijf buiten de regio of in het buitenland. De patiënt kan de informatie zelf inzien of aan
zorgverleners tonen. De patiënt heeft via de samenvatting inzage in de volgende onderdelen
van het H-EPD (Bijlage 1 voor een uitgebreide uitleg van de begrippen):
• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde).
• Afgesloten episodes met attentiewaarde.
• Behandeling9.
9

Dit onderdeel is nog niet in alle HIS’en geïmplementeerd. Als een HIS geen onderdeel behandeling-ingrepen kent, is deze
informatie op het episodeoverzicht zichtbaar bij online inzage.
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•
•
•
•
•
•

Profylaxe en voorzorg.
Actuele medicatie.
Medicatie-overgevoeligheid.
Correspondentie10.
Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden.
E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage.

2. Online afspraak maken door de patiënt
Wanneer een patiënt online een afspraak maakt met de huisarts heeft de patiënt toegang tot
de samenvatting van zijn dossier en kan daardoor zien wat er al in het dossier is vastgelegd.
Hiervoor is dezelfde informatie beschikbaar als bij ‘de patiënt bereidt een consult voor’.

3. Online e-consult voorbereiden
Bij het online aanvragen van een e-consult kan de patiënt zich beter voorbereiden als hij
inzage heeft in het dossier. Hiervoor is dezelfde informatie beschikbaar als bij ‘de patiënt
bereidt een consult voor’.11

4. Online herhaalrecept aanvragen
Bij het online aanvragen van een herhaalrecept kan de patiënt in het dossier zien welke
voorschriften in de actuele medicatielijst staan en voor welke aandoeningen deze voorschriften zijn. De volgende informatie is ter inzage:
• Actuele medicatie.
• Medicatie-overgevoeligheid.

Patiëntrechten ten aanzien van het medisch dossier
Naast het recht op inzage heeft de patiënt onder andere ook recht op aanvulling, wijziging
en verwijdering van gegevens uit het dossier.12 Tijdens online inzage kan de patiënt informatie tegenkomen die bijvoorbeeld per abuis in het verkeerde dossier is terechtgekomen. Of
er kan ook sprake zijn van interpretatieverschillen tussen de patiënt en de huisarts. In feite
heeft de mogelijkheid van online inzage niets veranderd aan de manier van omgaan met
medische gegevens. Noch voor de zorgverlener, noch voor de patiënt. De spelregels die zijn
vastgelegd in de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ blijven van toepassing.13
De patiënt kan de informatie in het dossier niet zelf wijzigen. Dit is uit oogpunt van zorg en
data-integriteit onwenselijk en zou voorbijgaan aan de verantwoordelijkheid van de huisarts
als beheerder van het dossier. Zorgverleners moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie in het dossier intact blijft. Als de patiënt behoefte heeft aan een aanvulling, wijziging
of verwijdering in het medisch dossier, dan kan hij dat bij de huisarts aan de orde stellen.
10
11

12
13

Zie bijlage 2.
In de NHG Checklist e-Consult staat als voorwaarde voor een e-consult dat de huisarts en de patiënt spelregels hebben
afgesproken over wat men over en weer kan verwachten. NHG, Utrecht 2014.
Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst 1995
Richtlijn omgaan met medische gegevens. KNMG, Utrecht 2016.

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

8

Toekomstige ontwikkelingen

Persoonlijke gezondheidsomgeving
Bij de ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving worden naast de online
inzage ook andere functies beschreven, zoals het vastleggen van eigen (meet)gegevens of
het delen van deze eigen gegevens met de huisarts.
De patiënt houdt in een persoonlijke gezondheidsomgeving bijvoorbeeld eigen medicatie
bij die bij de drogist is aangeschaft of behandelingen buiten de reguliere zorg, zoals acupunctuur. Ook kan de patiënt zelf gemeten meetwaarden vastleggen of een pijndagboek bijhouden. Hiermee neemt de patiënt initiatief voor zelfzorg en zelfmanagement. Een logische
volgende stap is dat de patiënt deze (meet)gegevens met de huisarts deelt.
Deze zaken zijn op dit moment nog niet voldoende uitgekristalliseerd om in een richtlijn op
te nemen. Het is van belang om eerst duidelijkheid te krijgen over het zinvol uitwisselen van
digitale gegevens. Welke gegevens wilt de patiënt vastleggen? Hoe worden ze vastgelegd?
Hoe betrouwbaar zijn zelfmeetgegevens? Welke zijn voor de huisarts en de zorg relevant?
Wat wordt er verstaan onder gegevens delen? Stuurt de patiënt de zelfmeetgegevens op
naar de huisarts? Krijgt de huisarts of praktijkondersteuner online inzage in de persoonlijke
gezondheidsomgeving van de patiënt? Is het de bedoeling dat de huisarts bepaalde zelfmetingen van de patiënt overneemt in het dossier? Hoe is het onderscheid te maken tussen
meetwaarden van de patiënt en van de huisarts?
Ook is het zaak om de verwachtingen over en weer te bespreken en daar (landelijke) afspraken over te maken. Kijkt de huisarts bijvoorbeeld alleen mee of onderneemt hij ook actie?
Hoe vaak bekijkt huisarts de meetwaarden van de patiënt?
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Veranderde informatiebehoefte
Deze richtlijn is een levende richtlijn. Ervaringen met deze nieuwe manier van omgaan met
informatie en dossiers zullen de informatiebehoefte voor zowel de patiënt als de huisarts
veranderen. Aanpassing van de richtlijn ligt dan voor de hand. In een volgende versie van
de richtlijn kan online inzage bijvoorbeeld worden uitgebreid met inzage in het individueel
zorgplan en de S- en O-regels van het consult.

Implementatie
Met de publicatie van deze richtlijn is duidelijk welke informatie op welke moment toegankelijk moet zijn voor online inzage door de patiënt. Echter daarmee kan een patiënt nog
geen inzage krijgen. Daarvoor moet online inzage ook feitelijk mogelijk zijn. Dit vereist nog
verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld:
• werkende patiëntportalen of PGO’s
- koppeling aan of communicatie met HIS
- functie van online inzage
- veilige inzage via een patiëntportaal of PGO
• beheer en organisatie van patiëntportalen of PGO’s
• financieel model voor patiëntportalen of PGO’s
• juridische rechten en plichten bij online inzage
Vaak zijn de inhoudelijke afspraken en de techniek niet de grootste knelpunten. Het organiseren van de randvoorwaarden en governance vormt vaak de grootste uitdaging. Belangrijk
is om steeds de focus te houden op de zin voor de zorg en om te streven naar veiligheid,
overzicht en inzicht in het medisch dossier, patiëntportaal en in de persoonlijke gezondheidsomgeving.
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Totstandkoming en onderhoud

.

Totstandkoming
Deze richtlijn is opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de
Patiëntenfederatie Nederland.
De tekst is voorbereid door de bureaus van het NHG en de Patiëntenfederatie Nederland.
Een conceptversie van de richtlijn is voorgelegd aan twee focusgroepen van patiënten en
praktiserende huisartsen. Vervolgens is de de richtlijn ter commentaar voorgelegd aan een
bredere groep relevante partijen: praktiserende huisartsen, huisartsen in opleiding, NedHIS
bestuur, LHV, InEen, Nictiz, Zelfzorg Ondersteunt!, onafhankelijk vertegenwoordiger patiënten
en KNMG-Federatie Medisch Specialisten. Commentaar geven betekent overigens niet dat
een commentator de richtlijn inhoudelijk op ieder detail onderschrijft.

Beheer/onderhoud richtlijn
Patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen zijn nog volop in ontwikkeling en
ervaringen in het veld zullen bij de doorontwikkeling meegenomen worden. Zodra bepaalde
zaken duidelijker gaan worden, zullen deze in de richtlijn opgenomen worden. Het NHG en
de Patiëntenfederatie zullen daarom deze richtlijn jaarlijks herzien.
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Bijlage 1 Uitgebreide uitleg onderdelen patiënt		 samenvatting

14

Onderdelen uit H-EPD

Beschrijving14

Uitleg met voorbeelden

Episodes

Een gezondheidsprobleem zoals een
klacht of een aandoening, waarvan
de aard in de loop der tijd kan veranderen door voortschrijdend inzicht of
door het beloop van de aandoening.

Ziekten, aandoeningen, klachten en
symptomen. Bijvoorbeeld: blaasontsteking of droge hoest.

Episodes met een attentievlag

Episodes kunnen een attentievlag
hebben om extra aandacht voor de
episode te vragen. De attentievlag
kan aanwezig blijven als een episode
afgesloten wordt/is, wanneer de
gebruiker het belangrijk vindt dit
probleem in beeld te houden.

Belangrijke ziekten, aandoeningen,
klachten en symptomen. Bijvoorbeeld: reuma, suikerziekte, kanker,
erfelijke ziekten.

Open en gesloten episodes

Episodes kunnen open (actueel) of
gesloten (niet langer actueel) zijn.

Open/actueel: ziekten, aandoeningen, klachten en symptomen
waarvoor nog zorg wordt verleend.
Gesloten/niet actueel: ziekten,
aandoeningen, klachten en symptomen waarvoor in het verleden zorg is
verleend.

Behandeling

Handeling aan de patiënt, die invloed
heeft op de gezondheidstoestand van
de patiënt.

Operaties en (zware) behandelingen
zoals bestraling of chemotherapie.

Profylaxe en voorzorg

In Profylaxe en voorzorg worden
voorzorgsmaatregelen vastgelegd die
nodig zijn bij of vanwege bepaalde
medische aandoeningen.

Bijvoorbeeld voorzorgen bij ooit
doorgemaakte endocarditis (ontsteking van de binnenbekleding van het
hart en de hartkleppen) of na een
miltverwijdering.

Actuele medicatie

Medicatie-afspraak
Het voorstel van een voorschrijver tot
gebruik van medicatie waarmee de
patiënt akkoord is. De afspraak kan
zowel starten, herhalen, wijzigen als
stoppen van medicatie betreffen.

De actuele medicatie is het overzicht
van de medicatieafspraken. Het is
de lijst van geneesmiddelen die de
patiënt nu gebruikt.

Medicatie-overgevoeligheid

Een medicatie-overgevoeligheid beschrijft een overgevoeligheid van een
patiënt voor een geneesmiddel, een
stof of een geneesmiddelengroep,
waarmee rekening gehouden moet
worden bij het voorschrijven van
medicatie.

Lijst van geneesmiddelen waarop in
het verleden een overgevoeligheid of
levensbedreigende allergische reactie
is opgetreden. Bijvoorbeeld: allergie
voor aspirine.

Correspondentie

Inkomend: Een binnengekomen
brief betreffende een patiënt, die als
zodanig is vastgelegd in het medisch
dossier van de patiënt.
Uitgaand: Een brief die opgesteld is
door een praktijkmedewerker en naar
een externe zorgverlener verstuurd is.

Inkomende = brieven uit het ziekenhuis, polikliniek, zorginstelling.
Uitgaande = verwijsbrieven.

Resultaten van bepalingen –
laatste veertien maanden

Een bepaling is een objectiveerbare diagnostische verrichting. Het
resultaat is de (uitkomst) van een
bepaling.

Uitslagen van fysieke metingen, zoals
bloeddruk, gewicht en laboratoriumtesten, zoals ijzergehalte in het
bloed.

E- en P-regels van de SOEPstructuur - vastgelegd na invoering van online inzage

Informatie uit een deelcontact dat in
vrije tekst wordt geregistreerd volgens
de SOEP-structuur. Het acroniem
SOEP staat voor Subjectief, Objectief,
Evaluatie en Plan.

In de E(valuatie)-regel staat de conclusie van het consult. In de P(lan)regel staan de afgesproken zaken en
eventuele vervolgstappen.

HIS referentiemodel Publieksversie (Utrecht 2016) https://referentiemodel.nhg.org/inhoud/themas/publieksversie/published
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Bijlage 2 Uitkomst focusgroepen over patiëntsamenvatting
Op 1 november 2016 zijn twee focusgroepen gehouden: een met een groep patiënten en een
met een groep huisartsen.
Alle aanwezigen onderstrepen dat er een juiste balans moet zijn tussen informatieoverload
en te weinig informatie. Beide groepen willen vooral overzicht en inzicht in de informatie.
Hoewel het goed is om met een eerste wat beperkte aanpak te starten, willen beide groepen
toch verder gaan dan in het voorstel staat. Beide groepen vonden het belangrijk om ook nu
al de volgende zaken ter inzage te hebben:
• Correspondentie
Vooral de patiënten willen weten wat er tussen zorgverleners uitgewisseld wordt. Ze willen
inzage in de brieven zodat ze weten wat, wanneer, naar welke zorgverlener is gecommuniceerd. De huisartsen zijn van mening dat inzage in de correspondentie het begrip van de
patiënt over de ziekte kan vergroten. In feite kan de patiënt inzage krijgen in alle brieven in
het EPD.
• Resultaten bepalingen en meetwaarden
Ook over inzage in de resultaten van bepalingen en meetwaarden bestaat er consensus bij
beide groepen. Juist inzage in de meetwaarden kan zelfzorg stimuleren. Vooral bij chronische ziekten is er een meerwaarde te verwachten van inzage in de meetwaarden. De huisartsen willen in het algemeen de focus leggen op inzage in meetwaarden van het laatste
half jaar. Eerdere meetwaarden zijn vaak niet zo meer actueel voor de zorg. Voor chronische
ziekten kunnen ze zich voorstellen dat inzage over een langere periode zinvol is.
• Consultverslag
Patiënten zijn geïnteresseerd in alle informatie die een huisarts opschrijft. Vooral willen
zij inzage in de samenvatting van het gesprek: wat is er besproken, mogelijkheden en
consequenties. De huisartsen kunnen die wens goed invoelen. Zelf vinden zij inzage in
de E(valuatie)- en P(lan)-regels van een consult zinvol om te delen met de patiënt. Als het
goed is, heeft een huisarts tijdens het consult deze informatie al met de patiënt besproken.
Daarom is een korte notitievorm geen bezwaar, zowel huisarts en patiënt begrijpen wat er
staat.
De huisartsen stellen voor om alleen de Evaluatie- en Plan-regels van een consult ter inzage
te tonen die zijn vastgelegd na de invoering van de inzagemogelijkheid (bijvoorbeeld na 1
november 2019).
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