
 
 
 

OMNIHIS Scipio 
 
Elektronisch Afschrift maken Medisch Dossier (zonder een patiënten portaal) 
OmniHis praktijken zouden van hun HIS leverancier informatie hierover ontvangen moeten 
hebben. Wanneer dit niet bekend is volgen hieronder de concrete stappen hoe het afschrift 
te maken, indien een patient hierom vraagt.  
Deze info komt van OmniHis  
 
 
Als een patiënt na 1 juli om inzage vraagt, voldoet een huisarts aan zijn plicht wanneer 
hij zijn patiënt elektronisch inzage geeft via een elektronisch afschrift in de vorm van een 
PDF-bestand, zoals die gemaakt wordt bij een overdrachtsbericht(bij verhuizing) of bij de 
Professionele Samenvatting of inzage op het beeldscherm in de praktijk.  
Deze vorm van inzage zijn tot 1 januari 2021 afdoende. 
 
Na 1 januari 2021 dient inzage via een PGO te gaan. Alle aan MedMij aangesloten HIS-leveranciers dienen dit te 
realiseren. Wij van OmniHis verwachten dat wij PGO koppeling volgens planning en binnen de tijd zullen opleveren. 
De praktijken die geen gebruik te maken van  portaal hoeven zich hierover dus geen zorgen te maken.   
 
 
Achtergrond: Elektronische inzage per 1 juli algemeen 
Zoals gecommuniceerd geldt vanaf 1 juli de wet op Elektronische Inzage en Afschrift van het 
medisch dossier. Hieraan kun je voldoen door het scherm te draaien en via het HIS een 
elektronisch afschrift van het dossier te maken, volgens de uitleg van de leveranciers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dit is relevant totdat je als praktijk de Online Inzage via een patienten geactiveerd hebt. Als 
praktijk kun je als je wil de online inzage via het MGn of UZO portaal al gebruiken voor 
patiënten maar uiterlijk moet dit op 1 januari 2021 geactiveerd zijn om aan OPEN te 
voldoen. Hier zal het projectteam in begeleiden in de uitrol periode na de zomer) 
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Papier Elektronisch Online

De huisarts kan de 
patiënt voorzien 
van een papieren
afschrift van het 
medisch dossier.

De huisarts kan de patiënt 
voorzien van een 
elektronisch inzage & 
afschrift van het medisch 
dossier in het HIS

leverancier informeert over 
technische functie hiervoor

Patiënt kan via 
portaal of PGO, 
Online inzage 
krijgen tot 
medisch dossier. 

Focus nu 


