
Instructie Ivido account 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)  



Wat is Ivido? 
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Tijdens de Première:  
 
 

 Medicatie 

 

 Labwaarden 

 

 Bloeddruk  

 

 Eetdagboek 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving: 
(PGO) 
 

 Eigen dossier met 
gezondheidsgegevens en 
medicatieoverzicht 

 

 Je bepaalt zelf wie toegang heeft 

 

 Communicatie met zorgverleners, 
maar ook met familie of 
mantelzorgers 

 

 



Stappenplan persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO)  

De IRMA app 

 

Bevestig e-mail 

 

Attributen laden 

 

Inloggen Ivido 

 

Behandelrelatie met zorgverlener 

 

(Medische) gegevens toevoegen 
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Ga naar https://platform.ivido.nl/ en klik op ‘Registreer gratis!’  
onder ‘Voor cliënten’ 

 

https://platform.ivido.nl/
https://platform.ivido.nl/


Stap  1 : de IRMA app 
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Installeer de IRMA app op je smartphone en open een account 

 



Stap  2 : bevestig e-mail  
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Open de link in de ontvangen e-mail om je e-mailadres te bevestigen 

 



Klik op: ‘Laad attributen’ 

 



Stap  3 : attributen laden 
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Laad attributen uit Basisregistratie Personen (BRP) via 
https://privacybydesign.foundation/uitgifte/  

 

https://privacybydesign.foundation/uitgifte/


 



Log in met je DigiD (met de app of met een controle via sms) 

 



Er verschijnt automatisch een QR-code op uw beeldscherm na 
inloggen 

 



Open de IRMA app, scan de QR-code en klik op ‘OK’    
nu moet het e-mailadres attribuut nog toegevoegd worden 

 



Ga hiervoor nogmaals naar https://privacybydesign.foundation/uitgifte/ 
en klik op ‘Laad e-mailadres attribuut’ 

 

https://privacybydesign.foundation/uitgifte/


Vul je e-mailadres in en voeg toe 

 



Laad het e-mailadres attribuut door op de link in de  
ontvangen e-mail te klikken 

 



Er verschijnt opnieuw automatisch een QR-code op je beeldscherm 

 



Scan deze QR code met de IRMA app en  
bevestig met de eerder ingevoerde IRMA PIN 

 



Stap  4 : inloggen Ivido 
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Klik op ‘Log in’ op de Ivido website (https://platform.ivido.nl/) 

 

https://platform.ivido.nl/


Scan de QR code met de IRMA app en bevestig het vrijgeven van de 
attributen (dit wordt bij elke inlog opnieuw gevraagd) 

 



Rond het Ivido profiel af voordat je de PGO kunt gaan gebruiken 

 



Stap  5 : Behandelrelatie met 
zorgverlener 
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Hoe accepteer je de uitnodiging voor een behandelrelatie  
met je zorgverlener? 

 



De zorgverlener staat na het accepteren van de uitnodiging  

bij ‘Gedeelde gegevens’ 



Na het accepteren van de behandelrelatie is de Beterschappen academy als 

programma zichtbaar onder ‘Taken & Activiteiten’ 

 



Je kunt je gegevens ook met andere cliënten delen. Klik hiervoor op 
‘Delen’.  



Klik vervolgens op ‘Deel met contact’ 

 



Klik vervolgens op ‘Nieuw contact uit mijn netwerk’ en zoek een contact 
of nodig iemand uit via e-mail 

 



Stap  6 : (Medische) gegevens 

toevoegen 

Dit kan op 2 manieren: 

a) Als zelfmeting 

b) Als geüpload document 
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a) Als zelfmeting 
 

 

Klik op toevoegen, kies het bestand en voeg toe 



b) Als geüpload document 

Klik op ‘Volledige weergave’ (hier zijn alle mogelijke variabelen te zien) 



Selecteer de gewenste variabele (bijv. bloeddruk),  
klik op ‘Nieuwe meting’ en voer de meting in   

 



In de introductie in onderstaande link wordt uitgelegd hoe de PGO werkt  
 

 

https://xd.adobe.com/view/e8f86255-be9c-4555-7014-d34ab177dc37-9ec9/  
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