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Pharmeon 
✓ Online zorgoplossingen sinds 2000

✓ Praktijkwebsites  & patiëntportalen

✓ Online partner voor 4000 zorgpraktijken

✓ Huisartsen, apotheken, tandartsen & paramedici

✓ Team van 35 ontwikkelaars, support en verkoop 

✓ Gevestigd in Amsterdam Health Technology Center

✓ Partnership met KPN 



✓ Basis pakket, portalen & app 

✓ HIS en AIS integratie

✓ eConsult, Herhaalrecepten, Afspraken  

✓ Online dossierinzage huisarts (OPEN)

✓ Uitbreidbaar:

✓ Digitale zelftriage

✓ Kijksluiter

✓ Meetwaarden, vragenlijsten, etc

✓ Implementatiebegeleiding

✓ Volop aandacht voor Accessibility

✓ Regionaal inzetbaar

Uw Zorg online



✓ 1 app voor meerdere disciplines

✓ Zorgverleners toevoegen aan mijn profiel

✓ Multidisciplinaire berichten inbox

✓ Medicatie combinatieoverzicht

✓ Afspraken combinatieoverzicht

✓ Disciplinair onafhankelijke services
✓ Zelfmetingen

✓ Dagboek

✓ PGO toegang via MedMij afsprakenstelsel

Multidisciplinair



✓ Initiatief Patiëntenfederatie Nederland & 
Ministerie van VWS

✓ Afsprakenstelsel; lijst van strikte eisen & 
afspraken

✓ Certificeringen

✓ NEN 7510, ISO 27001

✓ Aanvullende MedMij security audit (NCSC)

✓ Acceptatieproces toetreding stelsel

✓ Aansluiten als Persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO)

✓ Informatie via MedMij stelsel, dataopslag bij 
PGO

MedMij/PGO achtergrond



✓ Diverse informatiestandaarden (Nictiz, ZIBS, 
FHIR)

✓ Basisgegevens Zorg

✓ Huisartsgegevens

✓ Zelfmetingen delen en raadplegen

✓ Medicatieproces (3 standaarden)

✓ PDF delen en raadplegen

✓ Basisgegevens GGZ

✓ Toestemming geven via DigiD

✓ Patiënt -> data verzamelen, aanvullen en delen

✓ Nog geen productieomgeving; vanaf 2021?

MedMij/PGO toepassing



Link:

✓ Op aanvraag

Cases:

✓ Onboarding

✓ Zorgverlener toevoegen

✓ Combinatieoverzichten in services

✓ PGO toegang

Demo



Zorgverleners zijn erbij gebaat samen in 1 
omgeving eHealth services aan te bieden aan 
de patiënt.

Stelling 1



PGO’s zijn een goede aanvulling voor de 
dagelijkse zorgpraktijk.

Stelling 2



PGO’ zijn binnen enkele jaren niet meer weg te 
denken uit het zorglandschap.

Stelling 3



Multidisciplinaire omgeving voor patiënten gaat 
uiteindelijk de samenwerking tussen 
zorgverleners verbeteren. 

Stelling 4



Met de komst van PGO’s zijn patiëntenportalen
van individuele praktijken overbodig.

Stelling 5



Contact

M: info@pharmeon.nl

T:  020 650 01 00

W: pharmeon.nl


