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Wie kan binnen 30 seconden zijn 
banksaldo controleren?

Nederlandse Vereniging van Banken in 2017: 
Bijna vier op de vijf Nederlanders (16-75 jaar) regelen hun bankzaken op 

het internet. In totaal maken zo’n 11 miljoen klanten gebruik van 
internetbankieren. Ongeveer 93% van de overboekingen gaat 

tegenwoordig via internet. 



Stelling:
Binnen 5 jaar beheren patiënten hun eigen 

medische dossier





Wat wil MedMij bereiken?
In 2020 kan iedereen die dat wil 

beschikken over een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) 

gevuld met relevante 
gezondheidsgegevens.



Een initiatief van:



• Levenslang hulpmiddel
• Medische gegevens op één plek
• Verzamelen, beheren en delen
• Regie over eigen gezondheid

Dit geeft rust, vertrouwen en inzicht!

Wat is een PGO?



Het verschil tussen een portaal en een 
persoonlijke gezondheidsomgeving

Portaal

Inzage bij één zorgaanbieder

Informatie is verspreid over 
verschillende portalen

Informatie is niet te combineren

Zorgaanbieder is eigenaar

PGO

Informatie van meerdere
zorgaanbieders, op één plek

Persoon kan zelf een PGO kiezen

Persoon kan informatie delen

Persoon is eigenaar



Van web naar netwerk



MedMij levert drie producten op voor 
de uitwisseling van gezondheidsgegevens 



Afsprakenstelsel



Zelfmeet-
gegevens

eAfspraak

Basisgegevensset
Zorg (BgZ)Huisarts-

gegevens

Indicatiebesluit 
(iStandaarden)

Medicatie

PDF

Labuitslagen

Basisgegevens 
GGZ

MedMij Standaarden



2017 2018                      2019 2020 2021

Zorgaanbieder

Persoon

GGZ (VIPP GGZ)

Care (Inzicht)
Eerste lijn (OPEN)

Structurele financiering 
PGO’s

Impulsfinanciering 
PGO’s

Ziekenhuizen (VIPP)

…

Subsidieregelingen overheid voor 
sectorale programma’s (organisatie 
en techniek)

Tijdelijke financiering leveranciers 
PGO’s (ontwikkeling en gebruik)
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Samenhang verschillende financieringsstromen



What’s in it for me?!
Voordelen voor de zorgverlener





‘Dit helpt mij om mijn vragen 
beter en meer toegespitst op 
de uitslagen te formuleren.’

‘Ik weet beter wat er 
met mij aan de hand 
is en dat er goed voor 
mij wordt gezorgd.’

‘Ik vind het belangrijk om ook 
zelf de voorgeschreven 
medicijnen te checken en ook 
de brieven te lezen die de 
specialist stuurt aan de huisarts 
of andere specialist.’

‘Ik krijg een goed beeld van 
hoe mijn gezondheid zich 
ontwikkelt en wat ik er aan kan 
doen.’



Goed geïnformeerde mensen zijn meer betrokken 
bij hun zorg en kunnen beter meebeslissen 

gelijkwaardige relatie
samen beslissen



Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Q4 2018
• Eerste leveranciers doorlopen nu 

kwalificatie- en acceptatieproces

• Verwachting: eind 2018 eerste 
deelnemers

• Organiseren kennisuitwisseling in 
netwerk van ‘koplopers’

2019
• Gecontroleerde livegang bij 3 coalities

• Ondersteuning bij overige initiatieven

• 2e Impulsfinanciering voor PGO 
leveranciers

• Door(ontwikkeling) MedMij-
Standaarden



2019, het jaar van begeleide uitrol PGO-gebruik

Gecontroleerde livegangen

ü Implementeren en toetsen 
onderdelen afsprakenstelsel

ü Selecteren 3 initiatieven met 
intensieve begeleiding MedMij

ü Betrokkenheid patiënten en 
zorgverleners

Ondersteuning overige initiatieven

ü Informeren en ondersteuning 
naar behoefte

ü Begeleiding bij implementatie 
afsprakenstelsel 

ü Iedereen is welkom



Hoe sluit ik aan bij MedMij?
1. Neem het besluit
2. Definieer welke gegevens je wilt delen
3. Zorg dat je leverancier klaar is
4. Registreer zorgvuldig
5. Informeer uw medewerkers en patiënten

Ø MedMij support staat u bij in al deze stappen!
Ø Check de site voor hulpmiddelen en contact



Hartelijk dank!

Ook de MedMij-nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via www.medmij.nl.
info@medmij.nl    
twitter @MedMij


