
Grip op uw eigen medicatiegegevens met ‘Mijn Medicatie Utrecht’ 
 

Doet u ook mee?  
Al uw medicatiegegevens op één plek? Overzichtelijk, toegankelijk, gemakkelijk te beheren? Zelf bepalen 
met wie u deze gegevens deelt? Dat kan met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Omdat dit 
nieuw is willen we nog graag leren van uw ervaringen. 
U kunt nu deelnemen aan de pilot die plaatsvindt bij uw apotheek.  
 
Wat betekent deelnemen aan de pilot voor u? 
U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot een PGO, op een beveiligde manier. U wordt uitgenodigd om 
tijdens deze periode te onderzoeken of de nieuwe manier van medicatiegegevens ophalen en uitwisselen 
werkt, fijn voor u is en iets toevoegt.  
Tussentijds en aan het einde van de pilot wordt u gevraagd naar uw ervaringen. Wat ging er goed, wat ziet 
u liever anders en wat mist u?  

 
U maakt al gebruik van een portaal?  
Het kan zijn dat uw apotheker of huisarts al een portaal aanbiedt waar u kunt inloggen. Dat is niet hetzelfde 
als een PGO. Het portaal van uw huisarts en/of apotheker biedt dienstverlening via de website van de 
zorgverlener en daar kunt u 24 uur per dag bijvoorbeeld een herhaalrecept aanvragen, een afspraak 
maken, een e-consult starten of uw labuitslagen bekijken. Een PGO is van u zelf en daar kunt u uw eigen 
medische gegevens (waaronder bijvoorbeeld uw medicatieoverzicht) downloaden, bewaren en aanpassen. 
Voor uw gemak wordt in deze pilot aan u de PGO in het portaal van uw apotheker aangeboden. 
 



Veilige gegevensuitwisseling  
Er zijn landelijke afspraken over het veilig uitwisselen van informatie die voldoen aan de spelregels van 
MedMij. Daarnaast is er wet- en regelgeving die strikt moet worden nageleefd. Hierdoor kunnen de 
systemen van zorgverleners en die van persoonlijke gezondheidsomgevingen veilig met elkaar 
communiceren. Uw privacy is hierdoor gewaarborgd.  
 
Uw rechten 
U mag op elk moment stoppen met de pilot. Uiteraard horen we in dat geval graag waarom wilt stoppen.  
 

Meer informatie 
 
Meer informatie over de betrokken partijen? 
 
PAZIO levert het portaal van uw apotheker: www.pazio.nl 
Zorgdoc levert de PGO: www.zorgdoc.nl 
MedMij ziet toe op veilige gegevensuitwisseling: www.medmij.nl 
VZVZ/LSP is de bron waar uw gegevens uit worden opgehaald: https://www.vzvz.nl/over-het-lsp/hoe-
werkt-het-landelijk-schakelpunt 
 

 

Meer informatie over PGO en wat het voor u kan betekenen? 
 
Lees dan de informatie op de website van de patiëntenfederatie of bekijk onderstaand filmpje via 
YouTube. 

 

https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijk
e-gezondheidsomgeving/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XA8V5iObL
qo  
 

 

 

Hoe werkt DigiD? 
 
Om te kunnen deelnemen aan de MedMij pilot ‘Mijn Medicatie Utrecht’ dient u (bij de start van de pilot) 
over een DigiD te beschikken. Heeft u nog geen DigiD en wilt u deze aanvragen? Of is het al weer enige 
tijd geleden dat u DigiD hebt gebruikt? Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje. 

 
https://digid.uabc.nl/nl/ 
 

 

Heeft u nog een vraag die nog niet beantwoord is met betrekking tot de MedMij pilot ‘Mijn 
Medicatie’? 

Stel uw vraag aan de projectorganisatie via helpdesk@pazio.nl 

 

                                                   


