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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is randvoorwaarde voor meer regie op gezondheid en 
zorg en dus ook op gezondheidsgegevens. Het bundelt informatie en diensten over gezondheid 
en zorg ter ondersteuning van zelfmanagement. Daarmee verbetert het de informatiepositie 
van mensen over hun gezondheid. Om de opschaling van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen in Nederland van de grond te krijgen moeten de huidige knelpunten 
worden weggenomen. Een tweetal knelpunten die hier o.a. aan ten grondslag liggen zijn het 
gebrek aan informatie-uitwisseling en vraagstukken rondom vertrouwen, beveiliging en 
privacy. In 2016 ontwikkelde MedMij standaarden voor het uitwisselen van medicatie, 
laboratoriumuitslagen, allergieën en metingen van de patiënt zelf. In 2017 volgen er meer 
standaarden. MedMij breidt zich dan met meer dan twintig standaarden uit naar andere 
sectoren van zorg en gezondheid. In 2017 staat het toetsen en evalueren van de standaarden, 
basiseisen en afspraken centraal. 

1.1. Kickstart 
Om de opgeleverde MedMij-producten te toetsen worden kickstartomgevingen in het veld 
ingericht. In deze omgevingen worden de opgeleverde standaarden, basiseisen en afspraken  
in de praktijk getoetst.  
 
In dit document is beschreven wat er precies wordt uitgevoerd in de kickstartomgeving. In dit 
plan van aanpak worden het doel, de randvoorwaarden, de resultaten, de activiteiten en de 
planning van de kickstartomgeving  met [……………..] beschreven. Het plan is opgesteld door de 
samenwerkende partijen in deze kickstartomgeving.  
 

2. Projectdefinitie  

2.1. Doelstellingen kickstart [……………..] 
[………beschrijf hier de doelstellingen voor de verschillende deelnemende partijen waaronder 
MedMij, eventueel gespecificeerd in verschillende fasen……..]  

2.2. Participerende partijen 
 
Organisatie Naam e-mailadres  

[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

MedMij Arina Burghouts / Kamal de 
Bruijn / Linda Mostert 

a.burghouts@medmij.nl/ 
k.debruijn@medmij.nl/ 
l.mostert@medmij.nl 

http://www.medmij.nl/producten/
mailto:a.burghouts@medmij.nl/
mailto:k.debruijn@medmij.nl/
mailto:l.mostert@medmij.nl
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2.3. Scope en afbakening 
[………beschrijf hier waaraan binnen het project gewerkt zal worden, eventueel gespecificeerd 
in verschillende fasen……..]  
 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de MedMij-……………standaarden.  
 
Binnen scope is: 

-  
 
Buiten scope is:  

-  
 
De volgende standaarden zullen worden toegepast en getoetst in deze kickstart:  
Standaarden*   
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
[……………..] X 
* informatie over de MedMij-standaarden is te vinden op: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V1.0_Standards  

 

 

 

2.4. Resultaten en randvoorwaarden 
 
Concreet worden hiervoor de volgende resultaten opgeleverd: 
 
Vanuit het oogpunt van het MedMij-programma: 

- Inzicht in de bruikbaarheid, implementeerbaarheid van de gebruikte MedMij-
standaarden en eventuele benodigde aanpassingen 

- Inzicht in de bruikbaarheid, implementeerbaarheid van de gebruikte MedMij-
basiseisen en afspraken en eventuele benodigde aanpassingen 

- Inzicht in het implementatieproces: wat werkt wel, wat werkt niet? Zowel bij 
zorgverleners als bij cliënten 

- Input voor toolkits ter ondersteuning van MedMij-implementaties 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V1.0_Standards
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- Rapport met geleerde lessen 
 
Vanuit het oogpunt van [……………..]: 

- …….……. 
- …….……. 
- …….……. 
- …….……. 

 
Vanuit het oogpunt van [……………..]: 

- …….……. 
- …….……. 
- …….……. 
- …….……. 

 

2.5. Gebruikersgroep 
De cliënten-/patiëntengroep die betrokken zal worden bij de kickstart zal bestaan uit: 

1. ……………. 
2. ……………. 
3. ……………. 

 

2.6. Risico’s  
De volgende risico’s worden gezien: 
 
Nr. Risico Impact  

(1-5) 
Kans  
(1-5) 

Omvang  
(I*K) 

Maatregel Categorie 

1 [……………..] 1-5 1-5 1-25 [……………..] Techniek 

2 [……………..] 1-5 1-5 1-25 [……………..] Proces 

3 [……………..] 1-5 1-5 1-25 [……………..] Functioneel 

4 [……………..] 1-5 1-5 1-25 [……………..] Database 

5 [……………..] 1-5 1-5 1-25 [……………..] Integratie 

       
 

2.7. Uitgangspunten kickstartomgeving [……………..] 
Belangrijke uitgangspunten voor deze kickstartomgeving zijn: 

- De MedMij-standaarden worden gebruikt waar mogelijk 
- De evaluatie dient ter verbetering van de MedMij- standaarden, en zal daarom inzicht 

geven in het gebruik van de standaarden binnen MedMij. 
- ……………… 
- ……………… 
- ……………… 
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2.8. Financiering 

In de kickstartomgevingen wordt gewerkt met ‘gesloten beurzen’. Er is geen projectbudget 
beschikbaar om de kickstartomgevingen vanuit het MedMij-programma te financieren. Wel 
biedt MedMij ondersteuning in de vorm van bemensing aan. Projectondersteuning en/of 
technische expertise zijn beschikbaar in dit traject. Specifieke afspraken hierover leggen we 
vast in de samenwerkingsovereenkomst. 
 

3. Rollen en verantwoordelijkheden 
We onderscheiden vanuit het samenwerkingsverband [……………..] en MedMij de volgende 
verantwoordelijkheden: 
  



 

 
      7 / 9 

 
Rol Verantwoordelijkheid Naam, organisatie 

Projectleider Verantwoordelijk voor het realiseren van 
de projectresultaten. 

[……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 
[……………..] [……………..] [……………..] 
[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

Kickstartcoördinator Organisatie en ondersteuning van deze 
specifieke kickstartomgeving vanuit het 
MedMij-programma. Dit betekent: 

 Het delen van kennis en ervaring. 

 Vraagbaak voor kickstartomgeving 

tijdens de voorbereiding, de uitvoering 

en de implementatie. 

 Brengt de kickstartomgeving 

desgewenst in contact met 

specialisten, werkzaam binnen de 

projecten Standaarden en 

Afsprakenstelsel. Dit gaat om de 

volgende expertise: 

o Informatieanalyse 

o HL7-expertise 

o Architectuurexpertise 

 Het organiseren en uitvoeren van een 

evaluatie.  

Arina Burghouts / Kamal 
de Bruijn / Linda 
Mostert, MedMij 

 

 

4. Projectaanpak en –planning 

4.1. Doorlooptijd 
[………beschrijf hier globaal de periode die het project zal beslaan, eventueel gespecificeerd in 
verschillende fasen. Gebruik eventueel afkortingen en onderstaande tabel voor beter 
overzicht……..] 

Participant Afkorting 

[……………..] [...] 

[……………..] [...] 

[……………..] [...] 

MedMij MM 
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Activiteiten Verantwoordelijke [maand] [maand] [maand] [maand]  
weeknummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Inventarisatiefase [……………..] x x x               

Voorbereidingsfase [……………..]   x x x             

Uitvoeringsfase [……………..]    x x x x x          

Implementatiefase [……………..]       x x x x x x x     

Evaluatiefase [……………..]            x x x x x  

                   
 

4.2. Aanpak 
Activiteiten Verantwoordelijke Datum gereed 

Inventarisatiefase 

Plan van aanpak uitwerken [……………..] [……………..] 

Samenwerkingsovereenkomst opstellen en tekenen [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

   

Voorbereidingsfase 

Onderzoek naar…. [……………..] [……………..] 

Bepalen wat / hoe ….. [……………..] [……………..] 

Controleren of ….. [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

   

Uitvoeringsfase 

Inbouwen van …… [……………..] [……………..] 

Technische test op ……..  [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

   

Implementatiefase 

In gebruik name van…. [……………..] [……………..] 

Uitrol naar…..  [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 

   

Evaluatiefase 

Lijst met verbeterpunten voor doorontwikkeling en 
verwerking in volgende versies van de basiseisen en 
standaarden 

[……………..] [……………..] 

Rapport met geleerde lessen MedMij [……………..] 
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[……………..] [……………..] [……………..] 

[……………..] [……………..] [……………..] 
 

4.3. Overlegstructuur 
Op regelmatige basis zal overleg plaatsvinden tussen de projectleider vanuit [……………..] en de 
kickstartcoördinator vanuit MedMij.   
 
Daarnaast zullen (waar nodig) een aantal sessies worden georganiseerd voor het realiseren van 
de doelstellingen:  

- Introductiegesprekken 
- Uitwerksessie plan van aanpak 
- Technische Sessie 
- Eventueel een tweede Technische Sessie 
- Functionele Sessie 
- Test- en Acceptatiesessie 

5. Projectbeheersing  
Vanwege de korte duur van het project wordt beperkt omgegaan met projectbeheer-
instrumenten. Dat betekent dat wordt afgezien van voortgangsrapportages, begrotingen en 
projecttoleranties, en uitzonderingsrapporten.  Er wordt een tijdpad bijgehouden met 
actiepunten. Aan het eind wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. 
 
 
 


