
Ivido Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 

 

Wat is Ivido? – Dé Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor iedereen 

 

Ivido vindt het belangrijk dat iedereen over zijn eigen gezondheidsgegevens kunt beschikken en dat je 

veilig met je zorgnetwerk kun communiceren. De PGO geeft haar gebruikers de regie in het veilig 

beheren en delen van eigen zorggegevens.  

 

Binnen één veilige, persoonlijke gezondheidsomgeving krijg je toegang tot: 

1. Je eigen dossier met jouw gezondheidsgegevens en actueel medicatieoverzicht 

2. Ondersteunende persoonlijke gezondheidsprogramma’s  
3. Een persoonlijk netwerk met onder andere je behandelaren, mantelzorg, en familie als je wilt.  

 

Ivido is er voor iedereen en ondersteunt jou in verschillende fasen van je leven; bijvoorbeeld bij een 

chronische aandoening, de komst van een kind, een nieuwe levensfase of als je pro-actief aan je 

gezondheid wilt werken. Beslis samen met jouw behandelteam over welke functionaliteiten en 

informatie je in Ivido wilt beschikken. Zo heb je overal en op ieder moment toegang tot de 

ondersteuning die er voor jou toe doet. Controleer je medicatieoverzicht of registreer biometrische 

gegevens. Bekijk labuitslagen, monitor waarden op afstand en stel met je behandelaar een 

persoonlijk behandelplan samen. Op deze manier krijg je op maat gemaakte ondersteuning om aan 

jouw vitaliteit en gezondheid te werken. In de persoonlijke gezondheidsomgeving van Ivido staan 

jouw gegevens in één plek beveiligd opgeslagen. Ivido biedt de mogelijkheid om 

gezondheidsgegevens op te vragen van bijv. je huisarts, ziekenhuis of andere instelling. Vervolgens 

kan je de gegevens inzien en delen met een andere behandelaar, bijvoorbeeld je allergieën, eerdere 

diagnoses en medische gegevens. Als de specialist veranderingen aanbrengt in je dossier, dan heb jij 

hier inzage in en kunnen die gegevens teruggestuurd worden naar de huisarts. Zo kan jouw netwerk 

direct samenwerken. Dat geeft rust en controle, want als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd 

zijn, kan je samen tot de best passende behandeling komen.  

 

Het MedMij label 

 

Ivido hecht veel waarde aan jouw privacy en veiligheid. Ivido heeft als eerst PGO van Nederland het 

MedMij-label behaald. Dit houdt in dat Ivido het Afsprakenstelsel van MedMij volgt met betrekking 

tot veilige en eenduidige gegevensuitwisseling.  

 

IRMA beveiliging 

 

IRMA werkt als een kluis voor het veilig opslaan en verzamelen van jouw unieke persoonsgegevens. 

Je kunt de app voor je telefoon downloaden in de App Store of via Google Play en zo snel, 

gemakkelijk en veilig inloggen.  

 

Account aanmaken 

Zie het aparte instructiebestand.   

 



 

 

 

Introductie Ivido  

Uitleg over het gebruik van de PGO kun je vinden op https://xd.adobe.com/view/e8f86255-be9c-

4555-7014-d34ab177dc37-9ec9/. Deze staat ook onder ‘Taken en Activiteiten’ als je bent ingelogd in 

de PGO.  
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