
Uw Zorg online

Hét platform voor zorgpraktijk en 
zorgconsument 



Agenda

• Introductie 

• Demonstratie platform   

• Toepassingen mondzorg



✓ > 4000 1e lijns zorg praktijken  

✓ Huisartsen, apotheken, tandartsen en 
paramedici

✓ Websites, portalen & apps

✓ Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) 

✓ Uw Zorg online 

✓ Whitelabel voor regio’s 

✓ Meerdere koppelingen 1e lijns praktijksoftware

✓ Partnership KNMT , Vertimart  



Toegankelijkheid zorg staat onder druk

Stijgende kosten…. … en een tekort aan personeel 



Digitalisering van zorg blijft achter
Beperkte mate van digitalisering… 

versus

… niet klantvriendelijk | moeizame samenwerking in de keten



Met kansen en bedreigingen 



… en ongewenste (maatschappelijke) effecten

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/de-digitale-dokter-
belt-niet-terug-hoe-quin-dokterhuisartsenpraktijken-koopt-
en-runt-a4049589

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/patienten-zijn-geen-
data-het-zijn-mensen-met-
verhalen~b24154a3/?&referrer=http%3A%2F%2Flnkd.in%2F

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-
kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-
menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/de-digitale-dokter-belt-niet-terug-hoe-quin-dokterhuisartsenpraktijken-koopt-en-runt-a4049589
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/patienten-zijn-geen-data-het-zijn-mensen-met-verhalen~b24154a3/?&referrer=http%3A%2F%2Flnkd.in%2F
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/


digitalisering consument →

digitalisering professional →

1ste EPD

‘72 ‘83 ‘00‘79

1ste PC Nederland 1ste internet consument

‘93 ‘07

1ste iPhone

‘16

4.200 praktijken in de 1ste lijn

> 1.7 mln zorg-
consumenten

‘20

digitaal = normaal

• Kiezen zorgconsumenten zelf waar en van 
wie zij zorg afnemen, laagdrempelige 
toegang (gemak) steeds belangrijker

• Vervagen de grenzen tussen 0de - 1ste en 2de

lijn… 
• Hebben zorgconsumenten regie in een 

multidisciplinair netwerk van aanbieders 
met slimmere logistiek, tegen lagere kosten

vandaag of morgen…

Marktpositie
Pharmeon draagt al > 20 jaar bij aan digitalisering in 1ste lijn

1ste HIS in NL



Onze missie 

Pharmeon
Maakt 
zorg

bereikbaar



Uw Zorg online platform 

Via website van praktijk (webversie) 
Huisartsvoorbeeld.uwzorgonline.nl 

Via app (Uw Zorg online)  
Te downloaden via appstores



2021: 25% patiënten online

Stijging gebruik zet door



Effect COVID-19 en OPEN 



Uw Zorg online: 
belangrijk managen gezondheid

60% vrouw
32% 55-64 jaar

70% ≤ MBO

Bij 73% heeft huisarts app aanbevolen.

Dit geeft vertrouwen in veiligheid en zorgt voor 

meer beleving dat de app van de huisarts is.

73% vindt app (zeer) belangrijk voor managen gezondheid

Onderscheid chronische patiënt (controle, informatie) en 

meer gezonde gebruiker (gemak, efficiëntie,laagdrempelig)

Medicijnen (83%) en Dossier (73%) meest gebruikt.

Belangrijk in managen gezondheid

59% zou het actief aanbevelen

> gemiddelde NPS

IT- en gezondheidsindustrie

Huisarts als vertrouwde adviseur Zorg op één plek gewenst

Wens tot één compleet zorgplatform met meerdere 

zorgverleners, incl. alle gezondheidsinformatie. 

22% heeft account gelinkt aan huisarts én 

apotheker.

Gebruiksgemak 

(zeer) goed: 76%

2% 3%

22%

49%

24%

Zeer                     Onbelangrijk      Neutraal             Belangrijk          Zeer
onbelangrijk                                                              belangrijk

Tevredenheid 

(zeer) goed: 66%

NPS = 45.3Hoe belangrijk is Uw Zorg online in  

bijhouden en overzichtelijk maken 

van gezondheidsinformatie?

(Onderzoek n=2711 patiënten)



Toekomst- meer volledige en multidisciplinaire omgeving
(n=2711)

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Een chatfunctie met zorgverleners

Meer gezondheidsinformatie van
andere zorgverleners

Zelfgemeten
gezondheidsinformatie toevoegen

Notities

Reminders voor medicijninname

Gewenste functies

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Apotheker

Specialisten uit ziekenhuis

Tandarts

Fysiotherapeut

Maatschappelijk werker

Wijkverpleegkundige

Gewenste zorgverleners



Uw Zorg online platform 

Via website van praktijk (webversie) 
Huisartsjansen.uwzorgonline.nl 

Via app (Uw Zorg online)  
Te downloaden via appstores

Eén account 
voor web en 
app





Medicatie regelen   



Berichten uitwisselen   



Afspraken boeken    



Online dossier inzien   





Extra diensten





Beheeromgeving voor praktijk



Berichtencentrum



Webportaal & app



Voordelen voor tandarts

• Toegang groot online bereik (40% Nederlandse 

zorgconsumenten ) 

• Extra profilering en patiëntbinding

• Bereiken specifieke doelgroepen 

• Veilige communicatie zorgnetwerk

• Delen gegevens patiënt (bijv. medicatie)  

• Verhogen efficiëntie praktijk



Gefaseerde uitrol tandartsen 

• Nu 
• Veilig berichten uitwisselen  

• Veilig delen medicatieoverzicht

• Next steps
• Verdere integratie praktijksoftware (agenda) 

• Online mondzorg programma’s (coaching, doelgroepen) 

• Ervaring opdoen   
• Aanmelden livegang via helpdesk@pharmeon.nl

• Opzetten omgeving (webportaal & app) 

• Evalueren gebruik in praktijk t/m einde jaar

• Vanaf begin 2022 grootschalige uitrol 

mailto:helpdesk@pharmeon.nl


Meer info

W: pharmeon.nl

M: helpdesk@pharmeon.nl

T:  020 650 01 00


