
Is jouw ziekenhuis 
al aangesloten 
op MedMij? 
 

Ieder VIPP-ziekenhuis heeft in ieder geval vóór 31 december 2019 een deel van de 
gegevens van de zorggebruiker ontsloten naar het eigen patiëntenportaal en/of 
naar persoonlijke gezondheidsomgevingen. En ieder VIPP-ziekenhuis zet vervolgens 
activiteiten op om het digitale verkeer met de zorgverlener te intensiveren. 
Dat zegt module A3 van VIPP. Bijvoorbeeld door aansluiting bij het afsprakenstelsel 
van MedMij. Wat houdt MedMij in en hoe regel je dat eenvoudig voor jouw 
ziekenhuis?

Zorggebruikers bepalen zelf of zij gebruik maken van de digitale middelen 
die ziekenhuizen (patiëntenportalen) en private partijen (persoonlijke 
gezondheidsomgevingen) aanbieden. Het vertrouwen van de zorggebruiker is in dit 
proces essentieel. Veilige gegevensuitwisseling tussen ziekenhuisinformatiesystemen 
en persoonlijke gezondheidsomgevingen is daarom van groot belang. Dat de gegevens 
eenduidig zijn eveneens. MedMij regelt het allemaal met een afsprakenstelsel voor de 
betrokken partijen. 

Het MedMij Afsprakenstelsel is dus essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de 
digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners 
verder te ontwikkelen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-stempel 
dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij Afsprakenstelsel.

Is jouw ziekenhuis klaar voor MedMij, dan heb je betrouwbaar en goed geregeld dat de 
zorggebruiker straks toegang heeft tot zijn eigen gezondheidsgegevens. 



Wat zegt module A3 van VIPP eigenlijk?
In module A3 staan vijf activiteiten beschreven waarvan jouw ziekenhuis in ieder geval 
voor 31 december 2019 aan drie moet voldoen. Vier van de vijf activiteiten gaan over de 
persoonlijke gezondheidsomgeving. En van die vijf activiteiten gaat er één expliciet over 
de MedMij-standaard:

“Het ziekenhuis heeft de MedMij standaard op een zodanige wijze geïmplementeerd dat 
het voor patiënt mogelijk is om de medische gegevens volgens de standaard over te 
zetten naar het PGO van de patiënt.”

Alle informatie vind je inmiddels in de Staatscourant. MedMij heeft daarnaast een 
addendum voor je opgesteld, waarin deze activiteit nader is uitgewerkt. 
Met de activiteiten van module A3 zorg je ervoor dat de bij module A2 ontwikkelde 
functionaliteit door jouw ziekenhuis tot intensiever gebruik leidt. Omdat je ervoor 
zorgt dat meer zorggebruikers gebruikmaken van de functionaliteiten 
van het patiëntenportaal of omdat je het aantal 
functionaliteiten vergroot en intensiever 
door de zorggebruiker wordt ingezet 
in zijn eigen zorgproces. 

Relatie met 
andere wetgeving

In mei 2018 is de nieuwe Europese 
algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG, de opvolger van de Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens) ingegaan. Deze AVG vereist dat iedere 

organisatie de data die zij over iemand verzamelen, digitaal en 
in machine-leesbaar formaat beschikbaar stelt. Dat geldt uiteraard 

ook voor zorginstellingen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-68985.html


Wat houdt het MedMij Afsprakenstelsel in?
Het afsprakenstelsel van MedMij maakt zoveel mogelijk gebruik van de standaarden die 
er al liggen. Zorginformatiebouwstenen-compliant dus, uit de Basisgegevensset Zorg 
van de programma’s Registratie aan de bron en VIPP. Aan die standaarden voegt MedMij 
specificaties toe die gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen 
op een veilige en betrouwbare manier mogelijk maken. Leveranciers van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen en leveranciers van bronsystemen van zorgaanbieders moeten 
voldoen aan deze set van afspraken.

Hoe pak je het als ziekenhuis aan?
MedMij heeft een stappenplan opgesteld om je als ziekenhuis gemakkelijk door het 
proces te begeleiden. Daarnaast hebben we een overzicht van de verantwoordelijkheden 
opgesteld, die je als zorgaanbieder binnen MedMij hebt. Ingewikkeld is het niet en we 
ondersteunen je zo veel mogelijk.

Als jouw ziekenhuis besluit om deel te nemen, kies je tenminste een van de MedMij-
informatiestandaarden. Je treedt in contact met jouw softwareleverancier, die zich 
vervolgens moet aanmelden voor deelname aan MedMij. Softwareleverancier en 
ziekenhuis sluiten met elkaar een verwerkersovereenkomst af. Hierdoor komen de 
gegevens beschikbaar voor uitwisseling. 

Voor alle vragen die je hebt, zijn wij beschikbaar.  
Neem contact op met het MedMij Supportteam via info@medmij.nl.

https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2018/01/Stappenplan-MedMij-2018.pdf
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2018/06/Factsheet-MedMij-verantwoordelijkheden-zorgaanbieders.pdf


Nog even over zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving  
Het patiëntenportaal regel je als ziekenhuis. Maar steeds meer zorggebruikers zullen 
hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving inrichten, zeker als daar de komende 
jaren financiële middelen voor beschikbaar komen. Via een digitaal hulpmiddel zoals 
een website of app, waar iedereen die dat wil, zelf uit allerlei bronnen zijn gegevens 
verzamelt, beheert en deelt.

Voor een persoonlijke gezondheidsomgeving is geen standaardontwerp. Afhankelijk 
van levensfase, gezondheidssituatie en –vaardigheden en persoonlijke behoefte, 
zal de inhoud en het gebruik ervan verschillen. MedMij maakt zelf geen persoonlijke 
gezondheidsomgeving, maar zorgt ervoor dat gezondheidsdata uit verschillende 
bronnen op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier, bij de zorggebruiker 
terechtkomen. 

Het geeft de zorggebruiker regie, inzicht en controle. Dat is goed voor de 
zorggebruiker maar ook voor de zorgverlener, die immers een beter geïnformeerde 
gesprekspartner heeft over wie bovendien ook meer informatie beschikbaar is als de 
zorggebruiker dat met zijn zorgverleners deelt. 


