MedMij, grip op je
gezondheidsgegevens

Steeds meer mensen willen grip op hun gezondheidsgegevens. En er komen steeds
meer apps en websites waarmee zij zelf informatie over hun gezondheid kunnen
bijhouden. Goede ontwikkelingen, maar op hoeveel plekken zijn die gegevens wel
niet opgeslagen? In het ziekenhuis, bij het consultatiebureau, de gemeente, de
tandarts, de sportschool, de huisarts en ga zo maar door.
Daarom is er nu MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, het
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en Nictiz, het ICT-instituut
voor de zorg. MedMij gaat, samen met véél partners in de zorg, ervoor zorgen
dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één
persoonlijke gezondheidsomgeving.

GEGEVENS VERZAMELEN EN DELEN IN ÉÉN OMGEVING

Het programma MedMij streeft ernaar dat persoonlijke gezondheidsomgevingen
een prominente plek gaan innemen in de Nederlandse zorg. In 2020 kan iedereen
die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens
verzamelen, beheren en delen in een online omgeving. Er kan zo een goed beeld
ontstaan van hoe de gezondheid van desbetreffende persoon zich ontwikkelt.
Daarnaast kan men zelf bepalen welke gegevens worden getoond én welke
informatie met bepaalde zorgverleners gedeeld mogen worden. Dit alles zal
bijdragen aan goed geïnformeerde burgers en patiënten en helpt
professionals bij het bieden van de best passende zorg.
Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:
De persoon of patiënt die eigen
gezondheidsgegevens verzamelt
en gebruikt met een app of
website (de persoonlijke
gezondheidsomgeving).
•

De organisatie die gezondheidsgegevens opslaat in een
registratiesysteem. Denk aan
een huisarts, fysiotherapeut
of ziekenhuis, maar ook
een sportschool of een
gemeente.

EEN PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVING:
OP ÉÉN PLEK GEGEVENS VERZAMELEN, BEHEREN EN DELEN

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een universeel toegankelijk, voor
leken begrijpelijk, gebruikersvriendelijk en levenslang hulpmiddel. Zo’n zelf
gekozen, veilige digitale omgeving biedt rust, vertrouwen en inzicht. Dit draagt
bij aan goed geïnformeerde burgers en patiënten en helpt professionals bij
het bieden van de best passende zorg. Er komt steeds meer bewijs dat goed
geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg
én dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Want het gaat om het leven,
niet om de ziekte. Méér grip op je gezondheidsgegevens is dus geen doel op
zichzelf, maar een eerste stap op weg naar een gezonder Nederland.

DE KERNTAAK VAN MEDMIJ

Voor alle duidelijkheid: MedMij gaat zelf géén persoonlijke gezondheidsomgevingen bouwen. Dat is de taak van ICT-leveranciers. 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. Dat doet MedMij door drie
producten op te leveren:
•

Een afsprakenstelsel: De deelnemers aan dit stelsel, meestal ICT-leveranciers,
zijn gehouden aan regels op het gebied van beveiliging en privacy en zorgen
voor betrouwbare en gebruikersvriendelijke techniek. Ze zijn te herkennen
aan een MedMij-stempel.

•

Een set informatiestandaarden: In de Nederlandse gezondheidszorg worden
véél verschillende informatiesystemen gebruikt. Een set (inter)nationale
gegevensstandaarden zorgt ervoor dat gezondheidsgegevens tussen al deze
systemen tóch op een betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld.

•

Een financieringsstelsel: Dit zorgt er voor dat er een markt ontstaat waarin
het voor leveranciers met een MedMij-stempel mogelijk wordt om producten
en diensten aan te bieden die voor zorggebruikers en zorgverleners
aantrekkelijk en bruikbaar zijn.

Wil je meer weten? Lees verder op:

WWW.MEDMIJ.NL

