Vo or be re i d e n
o p Me d M i j

MedMij is volop in ontwikkeling. We werken er naar toe dat iedereen die
dat wil kan beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Om dat mogelijk te maken werken patiënten, zorgaanbieders en ICTleveranciers binnen MedMij samen.
U kunt zich nu al voorbereiden op aansluiting op MedMij. Hieronder
beschrijven wij een aantal stappen die u alvast kunt nemen.

Stappenplan voor zorgaanbieder
1.

Maak uw medewerkers bewust van de wettelijke veranderingen rondom het
beschikbaar stellen van digitale zorggegevens (in 2020). Patiënten krijgen
straks het recht digitaal te beschikken over hun eigen gezondheidsgegevens en
zij zullen de komende jaren op grote schaal gaan beschikken over persoonlijke
gezondheidsomgevingen waar zorgaanbieders gezondheidsgegevens naar toe
ontsluiten:
Bespreek op strategisch en tactisch niveau wat de impact is van deze
ontwikkeling, zowel voor de ICT- en communicatiestrategie van uw organisatie
als voor de relatie tussen uw zorgmedewerkers en uw patiënten en het
behandelproces.
Creëer bekendheid onder uw zorgmedewerkers over wat persoonlijke
gezondheidsomgevingen zijn. Bespreek met elkaar wat er verandert als
patiënten in toenemende mate vragen om hun gezondheidsgegevens digitaal
te ontvangen en hun dossier met zelfmeetgegevens willen aanvullen. Het kan
helpen om hierbij ambassadeurs onder zorgverleners en patiënten aan te
wijzen die het voortouw nemen in dit verandertraject.

Wanneer u iemand persoonlijk
wilt spreken over MedMij, dan horen we
dat graag via info@medmij.nl.

2.

Maak de informatiesystemen waarin u gezondheidsgegevens van uw patiënten
bijhoudt, geschikt voor uitwisseling met patiënten. De uitgangspunten:
Gegevens worden digitaal bijgehouden
Gezondheidsgegevens, die u wilt uitwisselen met patiënten, moeten gestructureerd
en éénduidig worden vastgelegd door zorgverleners, zodat deze gegevens
ontsloten kunnen worden in andere systemen.
Meer informatie en een toelichting op de gehanteerde informatiestandaarden kunt u
terugvinden op de MedMij website.

3.

Controleer uw systemen:
Kunt u voldoen aan de gestelde beveiligingseisen zoals na te lezen op de MedMijWebsite en Nictiz-website?
Is de betrouwbaarheid, volledigheid en integriteit van de data geborgd? Specifiek
betekent dit: Kunt u voldoen aan ISO27001 en de NCSC-eisen?

4.

Stem met de leverancier van uw informatiesysteem af of hij mee doet en
voorbereidingen treft voor de MedMij ontwikkelingen.

5.

Doe mee MedMij.
Naast generieke voorbereidingsstappen, kunt u ook bijdragen aan MedMij door met een
kickstart binnen MedMij in de Praktijk te oefenen met de binnen MedMij ontwikkelde
informatiestandaarden, de basiseisen of het afsprakenstelsel.
Als u hier meer over wilt weten gaat u naar medmij.nl/medmij-in-de-praktijk en
medmij.nl/starterskit.

Naslag documentatie:
-

Factsheet ‘MedMij in de praktijk’

-

Informatie over de huidige kickstartomgevingen

-

Consultatiedocument MedMij Afsprakenstelsel versie 0.1
Bijlage consultatiedocument MedMij Afsprakenstelsel versie 0.1
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