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Wie is 
MedMij?

MedMij 
is een initiatief van





Voor wie worden 
gezondheidsgegevens 

eigenlijk bijgehouden? 
Patiënten of zorgverleners?



Vandaag antwoord op vragen

• Ik ben EPD/ECD/XIS-leverancier en ik wil deelnemer worden. 
Wat nu?

• En, wat wordt van mij gevraagd als ik deelnemer van MedMij ben?
En wat doet MedMij voor mij?



B-to-B

Nieuwe manier van samenwerken

B-to-C



Samenwerken in het Afsprakenstelsel



De kerntaak van MedMij is het mogelijk maken en stimuleren van de digitale 
uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland 

en hun zorgverleners en het creëren van vertrouwen dat dit op een veilige, 
gebruikersvriendelijke, toekomstvaste en betaalbare manier gebeurt.

MedMij creëert vertrouwen in de digitale
uitwisseling van gezondheidsgegevens



Wat betekent 
MedMij voor jullie klant,

de zorgverlener?



De essentie van MedMij 
voor zorgverleners

Mijn dossier blijft mijn dossier

PGO ≠ medisch dossier

Geen inzage in persoonlijke notities  

Up to date met wetten & regels

Beter gesprek in de spreekkamer

Mijn beroepsgeheim is veilig

≠

AVG



Samenwerken aan 
outcome doel regie bij patiënt

Wat doet MedMij?
en 

Wat doen leveranciers?



Afsprakenstelsel: spelregels met draagvlak

Standaarden: optimale interoperabiliteit

Financieringsregeling: stimulans & kans

Kwaliteit zichtbaar voor klanten

Nieuwe markt voor PGO’s

Nieuwe samenwerkingsvormen

De essentie van MedMij 
voor ICT-leveranciers

€



Waarom MedMij voor leveranciers?
• Geen duurzaam businessmodel
• Geen informatie-uitwisseling tussen professional en patiënt
• Vraagstukken rond vertrouwen
• Onbekendheid en geen beschikbaarheid

Doel 2020 
Kan iedereen die dat wil beschikken over een 
persoonlijke gezondheidsomgeving
gevuld met gezondheidsgegevens



MedMij leverde al 3 producten….



MedMij levert meer….
• Loket met acceptatie- en kwalificatieproces
• Ondersteunende activiteiten leveranciers
• Support & Implementatie regio’s en zorgaanbieders
• Subsidie: Continuïteitfinanciering PGO
• Input VIPP’s w.o. GGZ, Vrijgevestigden, CARE, BABY, etc.
• Patiëntenpanel, DigitaleZorgGids, Onderzoeken
• Pers & Communicatie
• Etc.



Levert…. open source bouwstenen
• Deelnemers verschillende rollen  à soortgelijke bouwstenen 

Zoals autoriseren UC verzamelen, opvragen Whitelist, ZAL en OCL.

• Daarom ‘wedstrijd’ om delen hiervan te ontwikkelen

• Ter beschikking AGPLv3 licentie. In je product verwerken en door-
ontwikkelen, mits doorontwikkeling van bouwsteen weer terug 
wordt gedeeld met community

• Voor Java, .NET, Python, PHP, en node.js

https://opensource.org/licenses/AGPL-3.0


Levert…. aansluitproces 
Leverancier aan zet

NEN 7510 !!



Als je deelnemer bent?
• Samen community bouwen
• Deelname doorontwikkeling (bv werkgroep)
• Deelname onderzoeken en uitvragen
• Bijeenkomsten

• Plek in de Governance om 
invloed uit te oefenen
• Gezamenlijke agenda ontwikkelen



Marktkansen & risico’s
wanneer stap jij in?

Wie? Zorgen voor:
Koplopers DVP werkende PGO’s  in 2018
Koplopers DVZ stimuleren ontsluiting gezondheidsgegevens in 2019
Volgers  DVP zorgen voor vrije keus in PGO’s in 2019
Volgers DVZ zorgen dat PGO’s relevant worden gevuld in 2019
Alle DVP +DVZ iedereen die kan en wil in 2020 een gevuld PGO



Marktkansen & risico’s
financiering

VWS/DUS-i PGO financiering
VWS/DUS-i Gebruikers financiering

LEESTIP: 
Onderhandelingsakkoorden 

ViPP Ziekenhuizen
ViPP Zelfstandige Klinieken
ViPP GGZ  
ViPP Vrijgevestigden
ViPP OPEN (Huisartsen)
ViPP Inzicht (Care)
ViPP Baby
ViPP Ziekenhuizen 2.0 
ViPP ………?

DVZ honderden leveranciersDVP dertig leveranciers



Wettelijke basis? Of… maatschappelijk?



Extra Informatie?  
• www.medmij.nl/downloads

Factsheets over financiering, voor zorgverleners, over ViPP, FHIR etc.

• MedMij YouTube Kanaal
Ondersteunend materiaal, uitleg architectuur, etc

http://www.medmij.nl/downloads
https://www.youtube.com/channel/UCAf8iq776pgYCoHxuL39eLw


MedMij-label?
Aanmelden bij het MedMij-loket !

070-347 3434

info@MedMij.nl
info@medmij.nl www.medmij.nl


