MedMij &
Koppeltaal
Koppeltaal is een in de GGZ en verslavingszorg gebruikte ‘stekkerdoos’ die
zorgt dat verschillende systemen samen één taal spreken. MedMij zorgt ervoor
dat de zorggebruiker straks gegevens van al zijn zorgaanbieders veilig kan
inzien, beheren en delen. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende systemen
straks één taal spreken. En daar hebben we de overeenkomst tussen MedMij en
Koppeltaal te pakken. Maar er zijn ook heel veel verschillen. Hoe zit het precies?

Wat is Koppeltaal?

Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor de GGZ- en
verslavingszorgaanbieders. Het is een ‘stekkerdoos’ die zorgt dat verschillende systemen
binnen de muren van een organisatie samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt
het, waar nodig, een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen
systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie. Het werd
ontwikkeld op initiatief van GGZ-instellingen en ICT-leveranciers.
Koppeltaal helpt zorgaanbieders om hun informatiesystemen zoals eHealth, ROM, EPD,
serious games, apps en andere toepassingen met elkaar te integreren in de context van
blended care (combinatie van digitale en reguliere zorg) processen. Koppeltaal maakt het
ook mogelijk voor behandelaren om hun cliënten toegang te geven tot specifieke eHealth
modules en interventies van uiteenlopende leveranciers.

Wat is MedMij?

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan
beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één
persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze gegevens,
zoals bijvoorbeeld bloeddruk, longfunctie en
laboratoriumuitslagen zitten vaak in de computers
van verschillende zorgverleners opgeslagen.
Om deze gegevens te ontsluiten naar een
persoonlijke gezondheidsomgeving en
gestructureerde uitwisseling mogelijk te
maken zijn gestandaardiseerde
onderlinge afspraken nodig.

Door het gebruik van het MedMij Afsprakenstelsel en de bijbehorende
informatiestandaarden worden de gezondheidsgegevens in de systemen met dezelfde
kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Dit
zorgt ervoor dat de systemen informatie op dezelfde manier uitwisselen. Als er niet op
gestandaardiseerde manier wordt uitgewisseld dan ontstaat er een wirwar aan informatie in
verschillende ‘talen’.

Overeenkomsten MedMij en Koppeltaal

MedMij en Koppeltaal kunnen prima naast elkaar bestaan. Ze bieden beide ondersteuning
voor usecases die aanvullend op elkaar zijn. Het is echter niet zo dat als een zorgverlener
zijn ICT voorbereidt op Koppeltaal, deze ook automatisch geschikt is voor MedMij. Qua
informatiestandaarden, zoals de ZIB’s en het gebruik van HL7/FHIR sluiten MedMij en
Koppeltaal zoveel mogelijk op elkaar aan. Op de infrastructuur verschillen Koppeltaal en
Medmij van elkaar. Daarom zijn er extra (financiële) inspanningen nodig om het ICT-systeem
naast Koppeltaal ook geschikt te maken voor het uitwisselen volgens MedMij. Er is een
subsidieregeling in de maak die zorgverleners helpt om zich voor te bereiden op MedMij.

Verschillen MedMij en Koppeltaal

Koppeltaal en MedMij hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Om te
beginnen hebben ze een verschillend doel. MedMij is erop gericht dat de zorggebruiker in
één eigen omgeving (PGO) regie krijgt over al zijn gezondheidsgegevens. MedMij wordt dus
ontwikkeld vanuit het perspectief van de zorggebruiker. Het perspectief van Koppeltaal
is anders. Het is ontwikkeld om de verschillende applicaties die gebruikt worden in het
zorgproces in de GGZ op elkaar te laten aansluiten voor zowel behandelaar als cliënt.
Naast bijvoorbeeld de veel toegepaste gesprekstherapie, die in het reguliere medisch
dossier worden opgeslagen, maken zorgverleners in deze sector ook veel gebruik van
e-health-modules, digitale vragenlijsten om de voortgang van de zorggebruiker te meten
en zelfhulpapps van verschillende leveranciers. Om te zorgen dat de behandelaar niet vier
keer bij vier verschillende systemen moet inloggen om inzicht te krijgen in de gezondheid
van de zorggebruiker, is Koppeltaal ontwikkeld. Koppeltaal zorgt ook dat al die verschillende
systemen onderling communiceren. Een bijkomend voordeel is dat ook de patiënt
via één inlog gebruik kan maken van de systemen die een rol spelen
bij zijn behandeling. Maar de patiënt krijgt de gegevens niet in
beheer, zoals bij MedMij. Verhuist de zorggebruiker van
zorgverlener, dan verhuizen de data in principe niet
mee. Samengevat: Koppeltaal lost een complexiteit
binnen één stuk van de zorg (in dit geval de GGZ)
op, terwijl MedMij wil dat alle verschillende
domeinen in het zorglandschap hun
gegevens ontsluiten naar één eigen
omgeving van de zorggebruiker.

