Medisch Centrum Haaglanden
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Altijd je eigen medische gegevens
beschikbaar
Mijn Medische Gegevens baanbrekend in patiëntencommunicatie

De medische gegevens van de patiënt voor hem/haar beschikbaar elk moment van de
dag altijd en overal. Door Mijn Medische Gegevens (MMG) wordt dat mogelijk. Geen
gedoe meer met kopiëren en moeizame procedures. Aanmelden, inloggen en inzien; simpel, snel en veilig. Het MCH is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze mogelijkheid
realiseert.
Het project Mijn Medische Gegevens (MMG)
is een perfect stukje patiëntencommunicatie,
waarbij nu eens gekeken is vanuit de patiënt
en niet vanuit het ziekenhuis. Met diverse
krachten van binnen en buiten het ziekenhuis gaan we er voor zorgen dat de eerste
patiënt zich op IS september kan inschrijven
en digitaal zijn medische gegevens kan inzien. De gegevens komen onder andere uit
PACS en het EZiS, dus een fluitje van een
cent, zou je denken. Maar voordat het zover
is, moeten we nog behoorlijk wat werk verzetten.
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Patiënt centraal
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huisartsen en bijvoorbeeld apothekers be-

gemaakt.

voor huisartsen en apothekers.
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Mening

laboratoriumuitslagen,

radiologie en ver-

Wi1lem Geerlings, Raad van Bestuur

slag- en ontslagbrieven

te zien. De patiënt
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met een familielid of de huisarts kan samen

zorgmanager Patiëntenlogistiek

met de patiënt de gegevens bekijken. Proces-

"Ik vind MMG een extra service die het
MCH aan haar patiënten biedt. Het is ook
echt een project voor MCH, aangezien
MCH altijd tracht om innovatieve

pro-

jecten binnen de zorg zo goed mogelijk
op te pakken. De medewerkers van het inschrijfbureau

zijn zeer gemotiveerd om

de patiënten bewust te maken van de

gegevens en MIP-meldingen vallen er buiten
omdat die losstaan van de behandeling van

huis verleent. Deze gegevens zijn eigendom van de patiënt, het ziekenhuis is
hier dienend in. Het vervangt nooit en
staat ook niet gelijk aan het EZiS of het
EPD, MMG geeft platte gegevens aan de
patiënt. Het is verder aan de patiënt wat

de patiënt.

hij ermee doet. Zodra het onder de ver-
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antwoordelijkheid
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zou vallen, valt het meteen onder de
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Zorgwet. Dan moet er heel anders mee

daarna de gegevens beschikbaar te stellen via

worden omgesprongen

en is dit systeem

het web. De gegevens komen onder andere

niet werkbaar. Belangrijk is ook de ver-

Persoonlijk verwacht ik dat patiënten

uit PACS en het EZiS en worden beschikbaar

taal slag. Voorbeeld: "de klieren zijn nega-

wel ongerust kunnen zijn na het lezen

gemaakt voor de website van het MMG.

van een bepaalde diagnose, omdat ze niet

MMG zorgt voor een vertaalslag zodat men

goed weten hoe die geïnterpreteerd

niet het ziekenhuis hoeft te bellen voor

mogelijkheden

van MMG.

moet

worden. Het is dan ook van groot belang
dat deze patiënten vooraf goed te woord
worden gestaan en indien nodig, extra
uitleg krijgen."

extra uitleg.
Uiteindelijk heeft zowel de patiënt als het
ziekenhuis baat bij dit systeem. De patiënt
kan thuis, op het werk of op vakantie bij

tief" of "de patiënt is bloedleeg geopereerd". Dat zijn voor ons gewone termen,
maar voor een patiënt klinkt het zeer negatief. Daar moeten we heel goed over
nadenken. Verder ben ik benieuwd of en
hoeveel patiënten er gebruik gaan maken van het systeem".

