InZicht regeling PGO
De InZicht regeling PGO is het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling voor de langdurige zorg,
gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg). Deze regeling heeft als doel om
de informatie-uitwisseling te verbeteren, zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. Voor de
module PGO geldt een maximale subsidie van € 200.000,- om dit te realiseren.

De Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO)
De module PGO heeft als doel om informatie op een eenduidige wijze te ontsluiten naar de Persoonlijk
Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. In de langdurige zorg hebben cliënten vaak contact met meerdere
zorgverleners, allemaal met hun eigen dossier. Met een PGO hebben cliënten op één plek overzicht van al deze
gegevens. Op deze manier biedt u uw cliënten de mogelijkheid om regie te voeren over hun eigen zorgproces, beter
voor te bereiden op een behandeling of onderzoek en mee te denken over de best passende zorg. Het aanbieden
van informatie aan de PGO is dan ook niet alleen een wettelijk recht van de cliënt vanaf medio 2020, maar biedt ook
kansen om de zorg beter te organiseren. Lees hieronder meer over hoe u dit in gang kunt zetten.
			 voldoet u aan de module PGO?
Hoe
Waar helpt Enovation u mee?
Om in aanmerking te komen voor InZicht PGO gelden
			
Enovation helpt u met het beschikbaar stellen van
een aantal aanvraagcriteria die zijn opgesteld door
			
informatie uit verschillende bronsystemen (zoals een
het Ministerie van VWS. Hieronder zetten wij de
			
ECD of EVS) aan de PGO van de cliënt. Hieronder leest u
belangrijkste criteria voor u op een rij. Raadpleeg voor
			
een greep uit onze dienstverlening:
de exacte criteria de officiële documentatie.
			
• Het ontsluiten van de benodigde zorginformatie
				
• De module PGO kunt u zelfstandig aanvragen;
bouwstenen (o.b.v. HL7 FHIR);
			
• De ICT-oplossingen zijn generiek toepasbaar.
• Het invullen van de rol van Dienstverlener		
		 Dat betekent dat ze zo breed mogelijk moeten
				
Zorgaanbieder (DVZA) conform het
1
		 worden gebruikt en geen maatwerkoplossing voor
				MedMij-Afsprakenstelsel
;
		 uw instelling zijn;
			
• Het bieden van een generieke oplossing om
				
• De ICT-oplossingen voldoen aan de afgesproken 		
meerdere use cases op te pakken;
		 informatiestandaarden en het
			
• Het bieden van een beheerde dienst vanuit een
		 MedMij-Afsprakenstelsel.
				NEN7510-gecertificeerde
omgeving;
			
• Het ontzorgen van zowel technische beheer als
				 de inrichting van het platform.
Het Enovation Platform
Enovation biedt met het Enovation Platform een oplossing voor uitwisseling met de cliënt. Hiermee beschikt u over
een oplossing om verschillende bronsystemen, zoals een ECD of EVS, te ontsluiten en informatie te delen met de
cliënt. Met Enovation kunt u aan InZicht PGO voldoen.

Meer weten?
Wilt u weten hoe het Enovation Platform uw InZicht-doelstellingen kan ondersteunen?
Neem dan contact op met Jules Booman (Sales Manager VVT), per mail via jules.boonman@enovationgroup.com
of telefonisch (Sales Support): 088 8 366 321 of bezoek onze website www.enovationgroup.com/nl/InZicht
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Op de volgende pagina vindt u uitleg over het MedMij-Afsprakenstelsel en de DVZA-rol.

