
 

© Quli 2019 -1- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitepaper Wat is een PGO, hoe werkt Quli en wat kan de cliëntenraad hiermee? 
 
 

Deze Whitepaper is door Hans ter Brake van Quli, in overleg 
met NCZ, geschreven. Quli is een Persoonlijke  
GezondheidsOmgeving (PGO) die wil gaan voldoen aan de  
MedMij-criteria. Hierover leest u meer in dit document.  
NCZ heeft Quli nader bekeken vanuit het cliëntenperspectief en 

in dat kader goed bevonden. Uiteraard zijn er meerdere PGO’s die gaan voldoen en kunt u en/of de 
organisatie hierbij ook een andere keuze maken.  

  

http://www.quli.nl/
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Geef mij mijn zorggegevens! 
Hans ter Brake, Quli 
Maart 2019 

Vooraf 
Maandag 19 maart 2018 publiceerde de Volkskrant uit een interview met minister Bruno Bruins voor 
Medische Zorg en Sport: “Iedereen kan volgend jaar zijn medische gegevens in eigen beheer krijgen 
op de computer, tablet, geheugenkaart of mobiele telefoon. Degenen die dat willen kunnen die infor-
matie delen met zorgverleners.” 
 
Deze publicatie leidde tot meerdere berichten en publicaties met veel aanvullende informatie, die ook 
gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Het is een mooie en breed geformuleerde ambitie 
van de minister die echter nog veel inspanning en geld vergt inzake ontwikkeling, koppelingen, imple-
mentatie en opschaling. Hiervoor is het programma “MedMij” in het leven geroepen door onder an-
dere het ministerie van VWS en Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast zullen die gegevens niet op 
eigen apparatuur van de burger – patiënt of cliënt - staan, maar worden beheerd in veilige, overal en 
altijd toegankelijke omgevingen. Dat noemen we PGO: Persoonlijke GezondheidsOmgeving. 
 
Wat moeten cliëntenraden hiervan weten en wat doet een PGO zoals Quli?  
Dat leest u in deze notitie. 
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2 Waarom? 
Nu de zorg toenemend digitaliseert, moeten en willen cliënten en patiënten ook digitaal over hun 
zorggegevens beschikken. Ieder mens heeft namelijk het recht om ‘digitaal mee te doen’ in de maat-
schappij. 
 

http://www.quli.nl/
https://www.linkedin.com/in/hansterbrake/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/medische-gegevens-in-eigen-beheer-op-je-computer-of-telefoon-vanaf-volgend-jaar-is-het-mogelijk~a4582289/
https://www.medmij.nl/medmij-in-de-media/
http://www.medmij.nl/
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De overheid wil patiënten meer grip op hun gezondheidsinformatie en daarmee op hun gezondheid 
geven. Mensen zelf geven aan dat ze graag meer inzicht willen in hun gezondheid en dat een per-
soonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ze daarbij kan helpen. Een PGO geeft hen regie en controle. 
Het zorgt ervoor dat ze meer inzicht hebben in hun gezondheid en wat ze daarvoor kunnen doen. 
Daarnaast geeft het ze rust en vertrouwen en zelfs motivatie om met hun gezondheid aan de slag te 
gaan. 
 
Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van een PGO door cliënten of patiënten en/of hun naasten-
voordelen: 

• Cliënten en patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor een geïnformeerde ge-
sprekspartner; 

• Zorgverleners krijgen daardoor ook een completer beeld, mede omdat zij meer informatie 
over de sociale context en ervaringen kunnen krijgen, en omdat mensen zelfmetingen en an-
dere informatie kunnen delen; 

• Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat zorgverleners een beter gesprek kunnen hebben en pas-
sendere zorg kunnen leveren. 

 
Als cliënt, patiënt of naaste heb je veelal te maken met verschillende zorgverleners en zorgorganisa-
ties die allemaal hun eigen portaal of eigen werkwijze hebben met betrekking tot het ter beschikking 
stellen van zorggegevens. Of dat een download is of online inzicht in de actuele gegevens maakt niet 
uit. Het gaat vaak om ‘verschillende deuren die allemaal op een verschillende manier open gaan en 
waarvan je de gegevens dus zelf naast elkaar moet zetten’. De via MedMij afgesproken standaardisa-
tie is uitstekend en maakt vergelijking mogelijk. Maar dat neemt niet weg, dat mensen de gegevens 
toch naar eigen inzichten willen rangschikken en eventueel aanvullen met andere persoonlijke gege-
vens. Daarbij wil je niet afhankelijk zijn de van de ‘beperkte koppelingen’ die een systeem heeft. Je 
wilt een PGO gebruiken en daarmee al je eigen zorgorganisaties op een eenvoudige manier kunnen 
benaderen. 
 
Een PGO is bestemd voor mensen, al dan niet (al) patiënt. Wat wil de burger met een PGO? Welk 
doel moet een PGO hebben vanuit burger- en patiëntperspectief. Dat moet het beginpunt zijn van de 
ontwikkeling, dus vanuit patiëntenbelang. Belangen van zorgorganisaties, zorgverzekeraars en ICT-
leveranciers moeten daarbij niet de hoofdrol spelen. Het uitgangspunt moet niet zijn: wij weten wel 
wat zij willen. Dus door aan te tonen welke vragen en behoeften er zijn vanuit mensen – patiënt, cli-
enten en naasten - en van daaruit aan te geven welke ontwikkelingen in het PGO worden opgeno-
men, wordt het nut en noodzaak hiervan onderbouwd. Daarnaast moet natuurlijk veel aandacht wor-
den besteed aan privacy in de vorm van harde eisen in het MedMij Afsprakenstelsel en voorlichting 
voor de gebruikers. 

3 Hoe gaan we dat realiseren in Nederland? 
In Nederland hebben we ervoor gekozen dat verschillende leveranciers een PGO mogen aanbieden. 
Om de introductie en opschaling van het gebruik hiervan in goede banen te leiden en te stimuleren, 
wordt er gebruik gemaakt van wetgeving, afspraken en subsidies. Zie ook Figuur 1: Aanpak introduc-
tie PGO in Nederland. 

http://www.quli.nl/
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Figuur 1: Aanpak introductie PGO in Nederland 

3.1 Wetgeving 
Allereerst is er wetgeving die burgers – in de rol van patiënt of cliënt – meer rechten geeft aan-
gaande ‘digitale mogelijkheden’ met hun eigen gegevens. Elke burger krijgt vanaf 2020 het recht op 
(kosteloos) elektronische inzage in zijn dossier én recht op een elektronisch afschrift daarvan. Vanaf 
2020 moeten cliënten ‘gespecificeerde toestemming’ (GTS) kunnen geven: men moet dan kunnen 
aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverleners mogen worden ingezien en (met wie) 
uitgewisseld. Dit is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. 
 
Daarnaast is vanaf mei 2018 de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 
de opvolger van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens) ingegaan. Deze AVG vereist 
dat iedere organisatie de data die zij over iemand verzamelen, digitaal en in machine leesbaar for-
maat beschikbaar stelt. Dat geldt ook voor zorgorganisaties. 

3.2 Informatieberaad Zorg 
Vervolgens zijn in het Informatieberaad Zorg – dat onder andere bestaat uit een vertegenwoordiging 
van de volgende koepels en organen: Actiz, FMS, GGZ NL, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NFU, NHG, NVZ, 
Patiëntenfederatie NL, V&VN, VGN, VNG, VWS en ZN - met elkaar vier zogenaamde ‘outcome’ doel-
stellingen geformuleerd. 
 
De eerste betreft ‘medicatieveiligheid’: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de 
vigerende richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de 
patiënt geverifieerd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is. 
 
De tweede doelstelling is ‘patiënt centraal’. Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger 
samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers 
de mogelijkheid hun gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor 
hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen. 
 
Het derde ‘outcome’ doel betreft ‘overdracht’. Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de ge-
gevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, 
beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorg-
proces van die patiënt betrokken zorgverleners. 
 
Ten aanzien van de vierde doelstelling ‘eenmalig vastleggen en hergebruik’ is overeengekomen: 
vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en 

http://www.quli.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/06/01/elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
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worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en go-
vernance. 
 
Systemen van zorgorganisaties moeten op elkaar gaan aansluiten met het 
oog op de nieuwe markt van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). 
Het Informatieberaad Zorg is opdrachtgever van het landelijke programma 
MedMij dat ervoor moet zorgen dat iedereen die dat wil toegang kan krijgen 
tot zijn eigen gezondheidsgegevens via een PGO. 

3.3 Subsidies 
Zorgorganisaties ontvangen subsidies voor het ontsluiten van hun systemen voor informatieuitwisse-
ling met patiënten en met name ook de uitwisseling met PGO’s. Voor ziekenhuizen en GGz-organisa-
ties worden zogenaamde VIPP-subsidies verstrekt: Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling 
Patiënt en Professional. VIPP is een implementatieprogramma. Door het VIPP-programma kunnen 
ziekenhuizen en ook GGz-organisaties extra stappen zetten om patiënten toegang te geven tot de 
eigen zorggegevens. Ook voor de ouderen- en gehandicaptenzorg (InZicht) en eerste lijnsorganisaties 
(OPEN) komen dergelijke subsidieprogramma’s ter beschikking. Met de gelden uit InZicht en OPEN 
worden ook zorgorganisaties in de care en organisaties in de eerste lijn gestimuleerd hun systemen 
te ontsluiten voor patiënten.  

3.4 VIPP download 
Onderdeel van de subsidietrajecten is veelal dat patiënten hun gegevens moeten kunnen downloa-
den. Zorgorganisaties bieden deze mogelijkheid doorgaans aan via hun patiëntenportaal. Deze moge-
lijkheid noemt men in de zorgICT ook wel “blue button”. Als een patiënt dit doet, krijgt hij of zij een 
digitale kopie bijvoorbeeld in de vorm van een PDF-bestand of een XML-bericht. PDF is vaak goed 
leesbaar; bij XML heeft de patiënt een aparte ‘viewer’ nodig. Daarbij komt dat de gegevens mogelijk 
onbeveiligd op de computer van de patiënt of ander apparaat staan. Sommige PGO’s hebben de mo-
gelijkheid dat de patiënt dit bestand upload in zijn PGO. De patiënt kan er dan voor kiezen om het 
bestand van het betreffende apparaat te verwijderen. 
 
Het lijkt daarom aan te bevelen dat zorgorganisaties er voor gaan zorgen dat de kopie van het dossier 
automatisch en op een veilige manier in het PGO van de patiënt terecht komt.  

3.5 MedMij 
Onder aanvoering van VWS heeft een collectief van partijen in de zorg, het 
Informatieberaad Zorg, de handen ineengeslagen. Samen willen zij het mo-
gelijk maken – voor iedereen die dat wil – om zijn of haar gezondheidsgege-
vens te verzamelen en te gebruiken binnen een persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO). Om dit doel in 2020 te bereiken is het programma MedMij 
gestart. 
 
MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsge-
gevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). MedMij is geen PGO maar stelt spelregels 
op, o.a. inzake standaardisering van gegevensuitwisseling. Dit heet het MedMij Afsprakenstelsel. Dit 
afsprakenstelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van ge-
zondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt 
gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het Med-
Mij Afsprakenstelsel. PGO’s moeten het MedMij-label verwerven. Daarmee laten zij zien dat ze vol-
doen aan het MedMij Afsprakenstelsel. 

http://www.quli.nl/
https://www.medmij.nl/
https://www.medmij.nl/
https://www.vipp-programma.nl/over-vipp/doelstellingen
https://www.vipp-programma.nl/over-vipp/doelstellingen
https://www.quli.nl/download-eenvoudig-jouw-medische-gegevens-met-blue-button/
http://www.medmij.nl
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3.6 Gratis voor burgers 
De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat iedere Nederlander de komende jaren gratis gebruik kan 
maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarom komt er een gebruikersregeling voor le-
veranciers van de PGO. PGO-leveranciers krijgen via deze financieringsregeling 7,50€ per jaar betaald 
voor elke gebruiker. Alle leveranciers die voldoen aan het MedMij-label kunnen deelnemen aan de 
regeling. Hierdoor worden deze leveranciers gestimuleerd om te voldoen aan het MedMij Afspraken-
stelsel. Zij ontwikkelen zinvolle en gemakkelijk te gebruiken functionaliteit voor patiënten en hun 
mantelzorgers (naasten) zodat ze zo veel mogelijk gebruikers krijgen. 

3.7 PROVES 
PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen die actief zijn in de gegevensuitwisseling 
in de zorg. In deze zogenaamde ‘Proof of Concept’ worden een aantal delen van het MedMij Afspra-
kenstelsel in de praktijk getoetst. Er wordt getest of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorg-
verlener in nagebootste praktijksituaties verloopt zoals het op papier is uitgetekend.  

4 Een voorbeeld van een PGO 

4.1 Wat is Quli? 
Quli is een Burgerplatform én Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Quli koppelt namelijk al ge-
ruime tijd met systemen van zorgorganisaties voor de uitwisseling van gegevens met cliënten en pati-
enten. Daar gaat Quli pragmatisch mee om en dat doet zij bij voorkeur op basis van standaarden, zo-
als de Basisgegevensset Zorg, de Zorginformatiebouwstenen en HL7/FHIR. 
 
Quli ontwikkelt zelf functionaliteit en koppelt app’s van derden, zoals GetGrip van Emoelens. Ook 
app’s voor chat, beeldbellen en video heeft Quli niet ontwikkeld maar zijn geïntegreerd in het cliën-
tenplatform. Daarmee biedt Quli een éénduidige toegang gericht op gegevensuitwisseling en com-
municatie met zorgorganisaties binnen het persoonlijke zorgnetwerk van de cliënt of patiënt. Zie ver-
der Figuur 2: Quli, functionaliteit op elk apparaat. 
 

 
Figuur 2: Quli, functionaliteit op elk apparaat 

Quli functioneert als digitaal burgerplatform voor (samenwerkende) zorgorganisaties. Quli wordt met 
name ingezet voor bovenstaande doeleinden én om die zorginnovaties te kunnen implementeren 
waarbij de cliënten en hun naasten een belangrijke, digitaal ondersteunde rol vervullen. 

4.2 Meer informatie over Quli 
Quli b.v. is een sociale onderneming ‘van en voor de zorg’. Quli realiseert ondersteuning om de 
kwetsbare mens op de eerste plaats te zetten binnen zijn of haar persoonlijke zorgnetwerk. Vertrou-
wen en veiligheid zijn de belangrijkste kernwaarden. Quli is dan ook in het bezit van het NEN 7510 

http://www.quli.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zorginformatiebouwstenen
https://www.nictiz.nl/standaarden/fhir
http://www.emotieappgetgrip.nl/
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certificaat. Daarmee laat Quli zien dat ze goed omgaat met gegevens van patiënten, cliënten en ove-
rige gebruikers en relaties van Quli. 
 
Hierbij wat aanvullende informatie over Quli: 

1. Deze animatie beschrijft de doelstellingen en mogelijkheden van Quli: 
https://youtu.be/T9wynxXlIAM; 

2. Met name organisaties die langdurig en intensief bij hun cliënten betrokken zijn, gebruiken 
Quli intensief; zie bijvoorbeeld deze film: https://youtu.be/SSgtYVe_M-k; 
Inhoud film: Desiré is de moeder van Vince. Hij is haar zoontje met down. Vince krijgt zorg van de Amarant Groep. 
Voor dat Vince ’s middags naar huis komt, is Desiré reeds geïnformeerd over het verloop van de dag. De rappor-
tage komt via een koppeling met het ECD (elektronisch cliëntendossier) van Amarant namelijk ook beschikbaar in 
Quli.  Desiré beheert de gegevens van Vince in Quli en heeft naast haar man ook een aantal andere mensen toe-
gang gegeven tot bepaalde gegevens. Daarnaast heeft ze een plaatselijke logopediste ingeschakeld voor aanvul-
lende logopediezorg. Deze logopediste heeft ze toegang gegeven tot de gegevens waarvan de logopedie van Ama-
rant de bron is; zo kunnen beide vormen van logopedie samenwerken. Een mooi voorbeeld van een zorgnetwerk 
voor Vince dat door zijn moeder is ingericht. 

3. Een andere organisatie en cliënt vindt dit van Quli: https://youtu.be/Zl5-NEPk2vU 
4. In deze film vertellen een aantal gebruikers uit verschillende organisaties wat ze met Quli 

doen en wat ze er van vinden: https://youtu.be/6siEzD-XcHQ 
5. Dat geldt ook als meerdere organisaties samenwerken voor één doelgroep. Dit geldt bijvoor-

beeld voor eerste, tweede en derdelijns zorg en natuurlijk ook voor samenwerkingsverban-
den van welzijns- en zorgorganisaties. Deze film geeft weer hoe Quli werkt voor veteranen in 
Nederland: https://youtu.be/WdUeqNsclNo. Een volgende doelgroep die via Quli wordt be-
geleid zijn mensen met brandwonden en NF: https://www.quli.nl/pgo-voor-mensen-met-
brandwonden-en-nf/  

6. Deze films geven een overzicht van de ontwikkelingen in 2017 - 2018: https://youtu.be/-
dD23AsjRpw en https://youtu.be/ljbRdN6fC0E. 

7. Quli ondersteunt het uploaden van dossiers, bijvoorbeeld via blue button: 
https://youtu.be/ObqPMldbFAs. 

8. Natuurlijk biedt de website aanvullende info:www.quli.nl. 
 
Ook zorgprofessionals maken gebruik van Quli, bijvoorbeeld voor communicatie via berichten, chat 
en beeldbellen en ook voor het gebruik van app’s in relatie tot zorg en behandeling, bijv. de Emotie-
App GetGrip van Emoelens. Deze film laat zien hoe Quli werkt met gekoppelde app’s van derden: 
https://youtu.be/-4t2Ma5BDWY. 
 
Quli ervaart toenemend belangstelling voor de mogelijkheden van een digitaal burgerplatform en 
PGO: 

a) Dit wordt veelal gestimuleerd door wetgeving (verplichte digitale kopie van het dossier), 
VWS, MedMij en regelingen zoals OPEN, VIPP en InZicht. Met name grotere organisaties en 
samenwerkingsverbanden bieden een scala aan modulen, app’s en informatiemogelijkheden, 
Quli wil voor cliënten en naasten de ‘eenduidige toegang’ hiertoe zijn. 

b) Innovatiebehoeften van cliënten en zorgorganisaties gericht op autonomie (zelf- en samen-
redzaamheid, selfservice), kwaliteit en veiligheid van zorg en leven en lagere kosten voor zo-
wel cliënten als zorg(organisaties). 

 
Je kan zelf en anderen kunnen een gratis account nemen via www.quli.nl. Dan kun je een deel van de 
functionaliteit ook samen gebruiken. Wil je meer informatie of een workshop voor jouw cliëntenraad 
of organisatie, organiseren, stuur dan een email naar info@quli.nl of bel Marcella Willemsen op 06-
83694823.  
 
 

http://www.quli.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT9wynxXlIAM&data=02%7C01%7Cpatio%40erasmusmc.nl%7Cb72917898d834bf287b608d6975c0274%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C636862818774724945&sdata=oVKJ9y4fotTuLGL9aJm8iggXZbVFfI3PxZ%2BB4cadclE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSSgtYVe_M-k&data=02%7C01%7Cpatio%40erasmusmc.nl%7Cb72917898d834bf287b608d6975c0274%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C636862818774734959&sdata=BaqJCGEVGT3AY8v62IOxQiJVQW2KeGGc9eZgetQoBpg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZl5-NEPk2vU&data=02%7C01%7Cpatio%40erasmusmc.nl%7Cb72917898d834bf287b608d6975c0274%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C636862818774734959&sdata=zoHcvlEp7OltIPWgDdvFDyttqqTl5HB9EWhYtAP6SrM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6siEzD-XcHQ&data=02%7C01%7Cpatio%40erasmusmc.nl%7Cb72917898d834bf287b608d6975c0274%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C636862818774744959&sdata=dryslawrUephLUDhgUX%2BK0W2F%2Bnxu5MPmFlfH1Hi218%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWdUeqNsclNo&data=02%7C01%7Cpatio%40erasmusmc.nl%7Cb72917898d834bf287b608d6975c0274%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C636862818774744959&sdata=7PAA4cUlZAJU65bLyqEwkeTNefi3UGCO9apSY2um5aM%3D&reserved=0
https://www.quli.nl/pgo-voor-mensen-met-brandwonden-en-nf/
https://www.quli.nl/pgo-voor-mensen-met-brandwonden-en-nf/
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5 Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg 
 

Op onze website vindt u een overzicht van wettelijke rechten 
en plichten voor patiënten en van nieuwe en op handen zijnde  
wetgeving om patiëntenrechten te versterken. 
 
 

 
In dit document gaat het over de volgende patiëntenrechten:  
 
Het recht op informatie over de gezondheidstoestand 
Een arts is verplicht om zijn/haar patiënt op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over dien 
ziekte/aandoening, de diagnose, de voorgestelde behandeling en onderzoeken en medicijnen die 
hiervoor nodig zijn. Hij/zij dient de patiënt te wijzen op gevolgen en risico’s, alsmede bijwerkingen 
van medicijnen en moet eventuele alternatieve behandelmethoden bespreken. Hij/zij dient de resul-
taten van behandelingen en onderzoeken met patiënten te bespreken. 
 
Inzage in het medische dossier 
Een zorgverlener is verplicht het medische dossier van zijn/haar patiënt te onderhouden. De patiënt 
heeft het recht om zijn/haar dossier in te zien, aan te vullen of (een deel van) het dossier te laten ver-
nietigen. 
 
Als cliëntenraad kunt u zoal: 

1. De behoeften peilen bij uw achterban naar het recht op informatie over diens gezondheids-
toestand en naar het recht op inzage in het medische dossier; 

2. Informatie geven aan uw achterban over het recht op informatie over hun  
gezondheidstoestand en het recht op inzage in hun medische dossier; 

3. Proactief een rol spelen of pakken bij het beleid van de organisatie omtrent  
gezondheidsinformatie en/of inzage in het medische dossier; 

4. Het gebruik van een cliëntvriendelijk PGO, zoals bijvoorbeeld Quli, aanraden, stimuleren en 
ondersteunen; 

5. Vinger aan de pols houden vanuit het cliëntenperspectief bij de implementatie en uitvoering 
van het PGO. 

 
NCZ begrijpt als geen ander dat dit behoorlijk veel gevraagd is van de meeste clientenraden. Vandaar 
onze samenwerking met Quli, een gedegen en betrouwbare partner.  
 
Bel of mail Quli gerust: info@quli.nl of bel Marcella Willemsen op 06-83694823. 
 
Voor NCZ: 
 
Marika Biacsics – van der Horst 
Directeur – bestuurder 
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg  
 
T: 0031 (0) 6 51 222 505 
 
E: marika@ncz.nl 
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