Factsheet PGO/mijnUMCG
Zorgaanbieders leggen steeds meer gezondheidsgegevens digitaal vast. Om
ervoor te zorgen dat patiënten inzicht hebben in hun eigen gezondheidsgegevens, stelt het UMCG deze beschikbaar. Een patiënt kan toegang krijgen
tot zijn of haar gezondheidsgegevens via mijnUMCG, en in de toekomst ook
via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Wat is een PGO?
Een PGO is een online omgeving die iemand zelf kan inrichten. Deze omgeving kan ook
worden benaderd via een website of mobiele app. Iedereen kan op eigen initiatief
een PGO gebruiken om eigen gegevens te verzamelen die zijn vastgelegd bij meerdere
zorgaanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie van het UMCG, andere
ziekenhuizen, de huisarts en de fysiotherapeut. Gegevens verzamelen kan door in te
loggen in een PGO en vervolgens informatie op te vragen bij een zorgaanbieder.
Daarnaast geeft een PGO de mogelijkheid om de verzamelde gezondheidsinformatie
te beheren en ook weer te delen voor zorg en onderzoek.

Wat is mijnUMCG?
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mijnUMCG is het online patiëntenportaal van het UMCG. Het portaal kan worden
benaderd via een website en mobiele app. Patiënten van het UMCG kunnen hierin een
deel van hun medische gegevens bekijken, zoals die zijn vastgelegd in het EPD van het
UMCG. Dit gaat onder andere om uitslagen, afspraken en ziektegeschiedenis. Ook is er
de mogelijkheid vragenlijsten in te vullen en berichten naar zorgverleners te sturen.

Verschillen tussen PGO en mijnUMCG:
PGO

mijnUMCG

Informatie uit de eigen medische dossiers
bij meerdere zorg(data)aanbieders

Informatie uit het eigen medische dossier
bij het UMCG

Combinatie uit verschillende bronnen
(bv. uitslagen van verschillende laboratoria)

Het UMCG is de enige bron

Actief actuele informatie ophalen en verzamelen

Altijd actuele informatie

Zelf gegevens uit andere bronnen toevoegen

Informatie is één-op-één gekoppeld aan het EPD

Zelf een eigen PGO kiezen

Het patiëntenportaal van het UMCG gebruiken

Afstemming
Om verwarring en verschil in informatie te voorkomen, zal gegevensuitwisseling tussen
het UMCG en de PGO’s aansluiten bij het beleid en de procedures van mijnUMCG. Zo is
de informatie helder en eenduidig en ziet iemand in mijnUMCG en in een PGO dezelfde
informatie afkomstig van het UMCG.

Meer informatie
Voor een uitleg over PGO’s en hoe het UMCG daarop anticipeert verwijzen we naar
de website pgo.umcg.nl. Informatie en beleid ten aanzien van het gebruik van
mijnUMCG vindt u op mijnumcg.nl. Bij vragen over PGO’s helpen we u graag verder
via pgo.programma@umcg.nl. Voor vragen over mijnUMCG kunt u mailen naar
mijnumcg@umcg.nl.

