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Inzage medische gegevens via een PGO 
 
Gegevens inzien via een PGO 
Wilt u uw medisch dossier inzien? Dit kan bij onze praktijk via een PGO. Een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarmee u gegevens over uw gezondheid 
kunt verzamelen. Bijvoorbeeld de informatie in uw medische dossier bij de huisarts, maar in de 
toekomst ook bij andere zorgverleners zoals het ziekenhuis.  
U kunt op dit moment alleen uw gegevens inzien via het PGO. Het is niet mogelijk om te 
communiceren met de praktijk via het PGO. Wel kunt u via onze website, 
www.huisartsenboterdiep.nl, online een afspraak maken voor het spreekuur, dit gaat dus buiten 
het PGO om. 
 
Welke gegevens kan ik inzien? 
Via een PGO krijg u toegang tot uw huisartsgegevens: 

• over ziekte en klachten 
• het advies van de huisarts 
• uitslagen van onderzoeken 
• brieven van en voor het ziekenhuis 
• een lijst met medicijnen en allergieën 

Als u niet goed weet wat alle medische termen betekenen, kijk dan eens op www.thuisarts.nl. 

Wat heb ik nodig? 
Om een PGO te kunnen gebruiken heeft u de volgende dingen nodig: 

• Computer / tablet / smartphone 
• E-mailadres 
• DigiD-app + paspoort of legitimatiebewijs 

Hoe kies ik een PGO? 
Er zijn meerdere soorten PGO’s. In elke PGO kunt u gegevens over uw eigen gezondheid 
verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens die u zelf meet zoals de waarden van uw bloeddruk, wat u eet 
of hoeveel u sport. U kunt zelf een PGO kiezen via deze website: www.pgo.nl/kies-een-pgo. 

Waar kan ik terecht met vragen? 
U hebt een PGO gekozen en wilt aan de slag, maar komt er niet helemaal uit? 
De DigiHulplijn kan u helpen met praktische vragen over bijvoorbeeld: 

• Het installeren van een PGO-app 
• Het aanmaken van een account 
• Het gebruiken van DigiD 



U kunt de DigiHulplijn gratis bellen via 0800 1508, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. 

De huisartsenpraktijk kan helaas niet helpen met technische vragen over een PGO. De 
huisartsenpraktijk beantwoordt uiteraard wel vragen over wat er in het PGO staat, bijvoorbeeld 
over uitslagen en behandelingen. 

 


