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Aandachtspunten bij het inrichten van testdossiers  

1.1. Voorbereidingen 
Om tot uitwisseling van huisartsgegevens te komen moet online inzage bij de patiënt 
mogelijk zijn. Hiervoor moet meestal een vinkje aangezet worden bij de patiënten die 
deelnemen aan de PGO- ervaringstest.  
 
Verzoek om onderstaande gegevens in het testdossier vast te leggen of te controleren of die 
aanwezig zijn.  

• Datum ‘start dossierinzage’ (kan per huisarts variëren) 
o Uitgangspunt is dat dossierinzage mogelijk is vanaf 1 juli 2020. Per huisarts 

kan hiervan afgeweken worden. Deze ingangsdatum zorgt ervoor dat vanaf 
die ingangsdatum de contacten zichtbaar zijn en dat de contacten met E- en 
P- regels voor deze datum NIET zichtbaar zijn.   

• Facturatie: zorg dat de inrichting van het testdossier niet leidt tot facturatie.  
 

1.2. Huisartsgegevens 
In deze paragraaf staan een aantal aandachtspunten om uitwisseling van huisartsgegevens 
in een PGO te kunnen testen. Voor een goede test is het aan te raden om onderstaande 
punten in te voeren in het testdossier of te controleren of deze al aanwezig zijn in het 
dossier wat beschikbaar wordt gesteld.  
De onderdelen die in de testdossiers voor huisartsgegevens opgenomen moet worden zijn:  

• Patiënt:  
o Zorg dat het BSN wordt opgevoerd van de patiënt/medewerker die het 

testdossier op gaat vragen.  
o Voeg een aantal kenmerken toe aan de patiënt zoals geboortedatum, 

geslacht etc. 
• Zorgverlener: 

o Voeg een aantal kenmerken toe de zorgverlener zoals naam en adres. 
• (Deel)contacten 

o Enkele contacten met S, O, E en P regels van verschillende datums van voor 1 
juli 2020  

o Minimaal 4 contacten met S, O, E en P regels van verschillende datums na 1 
juli 2020 waarbij de aard van de contacten (visite, consult, telefonisch 
consult, herhaalrecept, administratie) 

▪ Wel in PGO: Alleen de E en de P regels van na 1 juli 2020 mogen 
getoond worden in de PGO.  

▪ Wel in PGO: Consult, visite en telefonisch consulten moeten worden 
getoond in de PGO. Het verschilt per HIS of administratieve consulten 
overkomen. 

▪ Niet in PGO: De S en de O regels mogen niet overkomen naar de PGO 
net als de E- en P regels van voor 1 juli 2020.  
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o Episodes: Minimaal 2 actuele (niet gesloten) episodes met attentiewaarde 
(soms ook wel problemen genoemd) 

o Minimaal 2 gesloten episodes met attentiewaarde (indien mogelijk) 
o Minimaal 2 actuele (niet gesloten) episodes zonder attentiewaarde 
o Minimaal 2 gesloten episodes zonder attentiewaarde. 

▪ Wel in PGO: De episodes met attentiewaarde én alle actuele episodes 
zonder attentiewaarde moeten worden getoond in de PGO. 

▪ Niet in PGO: De gesloten episodes zonder attentiewaarde mogen niet 
getoond worden in de PGO. 

• Meet- en Labwaarden 
Diverse resultaten bepalingen (van verschillende datums van meer en minder dan 14 
maanden geleden): 

o Minimaal één bloeddruk, één gewicht en  
o Meerdere laboratoriumbepalingen als zoals Hb, leukocyten, kreatinine, eGfr, 

glucose en HbA1c in bloed en albumine in urine. 
▪ Wel in PGO: Alleen de waardes van nu tot 14 maanden geleden 

worden getoond in het PGO. 
▪ Niet in PGO: Alle waardes die ouder zijn dan 14 maanden vanaf het 

moment dat gegevens opgehaald worden in de PGO. 
 

• Medicatie 
o Drie of meer geneesmiddelen met dosering die de patiënt nu gebruikt (dus 

met einddatum ver in de toekomst) 
o Twee geneesmiddelen met dosering met einddatum in de afgelopen 2 

maanden 
o Een geneesmiddel met dosering zonder einddatum 
o Twee geneesmiddelen met dosering met einddatum langer dan 4 maanden 

geleden.  
▪ Wel in PGO: Geneesmiddelen waarbij geen einddatum is gevuld of 

een einddatum in de toekomst is.  
▪ Wel in PGO: Geneesmiddelen met een einddatum die recenter is dan 

4 maanden en opzichte van het moment dat gegevens opgehaald 
worden in de PGO 

▪ Niet in PGO: Geneesmiddelen met een einddatum die ouder is dan 4 
maanden en opzichte van het moment dat gegevens opgehaald 
worden in de PGO (Vandaag –4 maanden) 

o Het kan per HIS varieren of herhaalrecept getoond worden in de PGO. 
 

• Allergieën en intoleranties: 
o Ten minste 1 geneesmiddelenallergie is ingevoerd, met daarin een 

aanvullende toelichting (vrije tekstinformatie). 
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