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Wat ziet de patiënt?
Welke gegevens zijn zichtbaar?
De patiënt kan het eigen dossier raadplegen via Uw Zorg Online of via de PGO. De volgende gegevens
worden zichtbaar voor de patiënt:
•
•
•
•
•
•
•

Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
Afgesloten episodes (alleen met attentiewaarde)
Actuele medicatie
Medicatie-overgevoeligheid
Resultaten diagnostische bepalingen (van de laatste veertien maanden)
E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage*
Correspondentie (hier wordt door de leveranciers nog aan gewerkt)

*Let op: de S- en O-regel zitten wel in een elektronisch afschrift van het dossier, wat de patiënt op
kan vragen.

Hoe maak ik een testaccount voor Uw Zorg Online om te zien wat de patiënt ziet?
U kunt zelf een testpatiënt aanmaken om de koppeling met uw HIS te testen. Gebruik dezelfde
gegevens als de testpatiënt in uw HIS, zodat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Heeft u deze
nog niet? Maak deze aan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In Pharmeon: Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl
Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw mailadres hebt ontvangen
Klik op de knop ‘naar portaal’
Klik op de link account aanmaken onder het inloggedeelte
Vul alle verplichte velden in van het registratieformulier en klik op ‘account aanmaken’
Er wordt een e-mail gestuurd naar het mailadres dat de (test)patiënt heeft ingevoerd. Klik op
de link in deze e-mail om het e-mailadres te valideren en definitief aan te maken.

Tip: deze filmpjes zijn handig voor de patiënt en je kunt hier zelf ook de patiëntkant van Uw Zorg
Online goed zien.

Hoe maak ik een testaccount voor de PGO om te zien wat de patiënt ziet?
Zodra de praktijk ontsloten is voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt is dit
mogelijk.
1. Maak een testdossier/testpatiënt aan binnen je eigen HIS met je eigen BSN. Dit is de enige
mogelijkheid omdat er via DigiD ingelogd moet worden. Een volledig testdossier is dus niet
mogelijk.
2. Kijk op deze website (onderaan) welke PGO’s er beschikbaar zijn. Installeer een PGO en maak
een koppeling met aangemaakte testdossier.
Belangrijk: houd dit gescheiden van je eigen echte PGO.

