
Steven Horsch en Sylvia Veereschild
heten de
kandidaat-deelnemers
welkom 
10 april 2019 

www.medmij.nl
info@medmij.nl 
070 – 317 34 34



Opening 09.30-09.50 Ronald Gorter

Proves 09.50-10.10 Martijn Mallie

OTV 10.10-10.30 Tosca Noorlander

LSP als DVZ 10.30-11.00 Reinier Balt

Koffie pauze                             11.00-11.15

Financiering 11.20-11.30 Sylvia Veereschild

Vipp GGZ 11.30-11.50 Yoe Kwa 

VIPP OPEN 11.50-12.10 Bart Brandenburg

lunch en netwerken                12.15-13.00

Productmanagement 13.00-13.30 Irene van Duijvendijk en Dave Ormel

Kwalificatie & Acceptatie 13.30-14.00 Eva Roza en Wouter Adriaanse

Best Practises 14.00-14.20 Drimpy en Ivido

Koffie Pauze                             14.30-15.00

Informatiebeveiliging 15.00-15.20 Maarten Schmidt

Energizer (Briefwisseling)      15.20-15.40

PGO Keuzehulp 15.40-16.00 Laurens Rijpstra

Patiëntgeheim 16.00-16.20 Theo Hooghiemstra



Stichting MedMij heet de 
kandidaat-deelnemers 
welkom 
Ronald Gorter
Voorzitter Stichting MedMij

www.medmij.nl
info@medmij.nl 
070 – 317 34 34



Doelstelling van MedMij

In 2020 kan iedereen die dat wil
beschikken over een 

persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) gevuld met 

relevante gezondheidsgegevens.



Governance MedMij

Programma MedMij Stichting MedMij

Stuurgroep Eigenaarsraad
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MIND | NHG



Doelstellingen 2019 
Bestuur MedMij

Leveranciers worden deelnemer van het afsprakenstelsel

Inrichting van de Deelnemersraad

Gaandeweg knelpunten oplossen

Doorontwikkeling MedMij Afsprakenstelsel



Ontwikkelfase 1

Er is een basis-PGO beschikbaar voor elke Nederlander die dat wil



Ontwikkelfase 2

Een uitgebreid PGO fungeert als waardevolle aanvulling op het zorgproces



Ontwikkelfase 3

De PGO als cockpit voor je gezondheid



Wat houdt het MedMij-label in? 

Staat voor veilige en betrouwbare 
gegevensuitwisseling

Zorggebruikers hebben regie over 
gegevens en bepalen met wie ze 
de gegevens delen

Kun je straks terugvinden op een 
PGO of op de deur van een 
zorgverlener



Heb je een goed idee 
of een suggestie?

Wij gaan graag het gesprek aan.



Wat is dé killer-functie voor 
een persoon in een PGO?

Briefwisseling, 1 antwoord 4 scores



Martijn Mallie
PROVES



Start de presentatie

VERENIGING

ZORGAANBIEDERS VOOR ZORGCOMMUNICATIE

Titel slide (met animatie)

VZVZ
VOORTGANG PROVES 
PILOTS + PROOF OF CONCEPTS

Datum: 10-04-2019



Titel met leeg werkveld
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PROVES 2019 - PILOTS & POC’s

PROVES PILOTS PROVES POC

Fase 1 Fase 2Pilot 1 Pilot 2 Pilot x



Tekst & Grafiek 50%/50%
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DE PILOTS

Met aantal geselecteerde initiatieven (pilots) een gecontroleerde praktijkproef uitvoeren met 

betrokkenheid van patiënten, zorgaanbieders en leveranciers voor één of meerdere MedMij

informatiestandaarden met beheersbare patiëntenpopulatie

Beoogde resultaten

• Impact afsprakenstelsel op patiënt(en)

• Impact afsprakenstelsel op zorgaanbieder(s)

• Impact afsprakenstelsel op softwareleverancier(s)

• Impact praktijkproef op afsprakenstelsel



Tekst & Grafiek 50%/50%
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UITGANGSPUNTEN PILOTS

Deelname betekent:

• Ontsluiten (verzamelen en delen) van medische gegevens uit systemen van zorgaanbieders 

naar gekwalificeerde PGO’s van burgers

• Conform het MedMij afsprakenstelsel

• Op kleine schaal (beperkte patiëntpopulatie) voor beheersbare risico’s

• Onder eigen verantwoordelijkheid, maar met intensieve begeleiding en ondersteuning

• Maximale kennisdeling; dus geen exclusiviteit



Tekst & Grafiek 50%/50%
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Mate aansluiting op 
MedMij 

afsprakenstelsel

Mate toepassing 
MedMij 

informatiestandaarden

Ontwikkelingsfase 
PGO

Inschatting 
beheersbare 
projectrisico’s 

Volwassenheid en 
stabiliteit 

projectorganisatie incl. 
beschikbare kennis en 

ervaring 

Draagvlak, commitment, 
volledige coalitie betrokken

Financiering: geen dubbele 
financiering op pilot

Eis: variatie in informatiestandaarden, PGO leveranciers en ZiS/His leveranciers. 
Eis: minimaal één pilot met LSP

Wens: minimaal één pilot met hybride situatie (bestaand PGO uitbreiden met MedMij) 
Wens: minimaal één pilot met onafhankelijke integrator

GEHANTEERDE CRITERIA



Titel met leeg werkveld
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ALGEMEEN BEELD

DIVERSITEIT

STELSEL 
JONG EN IN 

ONTWIKKELING

MIX

• In doelgroepen, functionaliteiten en informatiestandaarden

• Vormen van authenticatie (Digid, Digid zuilen, IRMA, clusteraansluiting) 

• Veel ambitie, maar zoekende hoe succesvolle implementatie van 
afsprakenstelsel eruit ziet, of kan worden ingepast in bestaande concepten 

• Wie vervult welke rol, soms functionaliteit buiten de scope MedMij en 
vraagtekens bij juridische en/of technisch haalbaarheid (eigenlijk PoC’s)



Tekst & Grafiek 50%/50%

HUIDIGE PILOTS IN BEGELEIDING

Alrijne / 

PGO Curavista

Martini ziekenhuis / 
PGO Zodos

Oosterhout / 
PGO Zorgkluis

RSO Trijn /

PGO ZorgDoc/Pazio

RZCC / 
PGO Ivido

Zoetermeer / 

PGO Ivido

20



Titel met leeg werkveld

SCOPE

• Doelstelling pilot

• Informatiestandaard

• Patiënten doelgroep

• Planning

WAT WILLEN WE 
LEREN?

• Ervaringen patiënt en 
zorgverlener met PGO

• Toepassen van 
informatie standaard in 
de praktijk

• Impact op 
zorgprocessen en 
communicatie / 
zorgverlener

• Specifieke 
onderzoeksvraag

DELIVERABLES

• Plan van aanpak

• Specifiek onderzoek

• Eindrapportage met 
antwoorden op 
leerpunten

21

PER PILOT AFSPRAKEN



Tekst & Tabel 50%/50%

POC FASE 1

22

- Laatste versie afsprakenstelsel  
- Basisgegevens GGZ
- Delen van beelden 

(patiënt stuurt afbeelding via PGO naar 
zorgverlener)

- Vragenlijst uitwisselen

Onderwerpen Fase 1 

MedMij standaarden onderzoekt
- InZicht-set / langdurige zorg
- Delen medicatie verbruik
- Geboortezorg
- eAfspraak
- Verzamelen van beelden 

In onderzoek voor vervolgfase

MedMij beheer onderzoekt:
- IRMA
- Abonneren en notificeren
- Koppeltaal
- Verzamelen indexgegevens



Tekst & Grafiek 50%/50%
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PROOF OF CONCEPTS – STANDAARD AANPAK

Voorbereidin
g

Impact

Realisatie

Resultaat & 
evaluatie

A

B

C

D

Voorbereiding
Helder gedefinieerde routes
Helderheid over kosten en vergoedingen
Informele toezegging van leveranciers 
Kick-off momenten gepland

Impactanalyse
Houden van de kick off
Verdiepingssessies indien nodig
Bepalen benodigde middelen 
Opstellen planningsvoorstel

Realisatie
Realiseren van de benodigde technisch en 
functionele voorzieningen
(Keten)testen van de uitwisseling

Resultaat & evaluatie
Opleveren van de testrapportages door leveranciers
Opstellen eindadvies richting Programma MedMij en stuurgroep



Tekst & Grafiek 50%/50%
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MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:

Martijn Mallie: mallie@vzvz.nl - 06 13310965, programma manager

Ruben de Graaf: rgraaf@vzvz.nl – 06 40242745, projectleider pilots, poc’s

mailto:mallie@vzvz.nl
mailto:rgraaf@vzvz.nl


Tosca Noorlander
vZVZ



Start de presentatie

Titel slide (met animatie)

PROGRAMMA
OTV
MedMij netwerkdag 2019

10 april 2019



Titel met leeg werkveld
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Is OTV hetzelfde als GTS?



Titel met leeg werkveld
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GTS én OTV

1 
juli 
202

0

GTS

OTV

Onderzoek praktische 
vertaling wetsartikel

Participatief 
ontwikkelen online

toestemmings-
voorzienig

Uitrol en beheer onlin
e toestemmings-

voorziening
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Geen eenduidige manier voor regie over uitwisseling
• Overzicht: Aan wie heb ik ook al weer toestemming gegeven voor wat?

• Waarom moet ik bij elke zorgverlener weer opnieuw toestemming geven?

Verzamelen van toestemmingen arbeidsintensief/tijdrovend

• Hoe krijg ik toestemming van al mijn patiënten voor continuïteit van zorg?

• Hoe zorg ik ervoor toestemmingen actueel blijven wetswijziging of privacybehoefte?

Het wiel wordt meerdere keren bedacht & gebouwd

• Meer van hetzelfde wordt gebouwd, maar wel met onderlinge verschillen

• Uitwisseling is zo niet gewaarborgd tussen verschillende omgeving

29

Waarom een online toestemmingsvoorziening?
(o.a. uit onderzoek programma GTS)

BURGER / 
PATIËNT

ZORG
AANBIEDER

SOFTWARE
LEVERANCIER
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https://www.programma-otv.nl/over-otv/
https://www.programma-otv.nl/over-otv/


Tekst & Beeld 50%/50%

31

Ontwerpsessies met panels 

• Zorgvuldige samenstelling

Kandidaat-deelnemers

• Migreren bestaande toestemmingen met minimale last voor 
patiënt / zorgverlener

• Technische en organisatorische impact analyse leiden tot 
aansluitcoalities

Soepel aansluitproces

• Opstellen van gezamenlijk plan van aanpak met partijen 
binnen een digitale gegevensuitwisseling

Hoe verder?
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https://www.programma-otv.nl/aansluiten-op-otv/
https://www.programma-otv.nl/aansluiten-op-otv/
https://www.programma-otv.nl/aansluiten-op-otv/
https://www.programma-otv.nl/aansluiten-op-otv/
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Betekent OTV iets voor PGO-leverancier?



Titel met leeg werkveld

Wat verandert er voor leveranciers?

34

Zorgaanbieders krijgen er plichten bij 
als het gaat om elektronische 
uitwisseling van medische gegevens 

die via een Uitwisselingssysteem 
(US) gegevens delen met andere 
zorgaanbieders

XIS-leverancier
die namens een zorgaanbieder 
gegevens bij een andere 
zorgaanbieder opvraagt 
(NB huisartsenportaal van ziekenhuis 
valt hier ook onder)

US-leveranciers

een link embedden naar de 
schermen van OTV waarmee 
patiënten toestemmingen kunnen 
beheren

Patiëntportalen leveranciers

Leveranciers van systemen voor 
registratie van medische gegevens en 
voor communicatie van medische 
gegevens, krijgen hiermee te maken



Titel met leeg werkveld
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Hoeveel wetten vormen het directe juridisch kader voor OTV?



Tekst & Beeld 75%/25%

• WGBO

• AVG

• Bepalingen in Wabvpz

Factsheet in de maak: 
compleet juridisch kader + praktijkvoorbeelden
door programma GTS samen met VWS en OTV

36

Wettelijke kader toestemmingen



Titel met leeg werkveld

37

Gaat OTV voor 1 januari 2021 live?
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Planning (stand vandaag)
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IMPLEMENTATIE EN MIGRATIE OPSCHALEN GEBRUIK

DOOR-ONTWIKKELING

START 
GEBRUIK

ONTWERP EN 
ONTWIKKELING



Titel met leeg werkveld

Wilt u meer informatie of aangeven dat u geïnteresseerd bent als kandidaat 
deelnemer? 

Kijk op www.programma-otv.nl of 
mail ons op OTV@vzvz.nl en wij nemen snel contact op!

U kunt zich hier tevens aanmelden om op regelmatige basis te worden 
geïnformeerd over de voortgang

39

Meer informatie of geïnteresseerd?

http://www.programma-otv.nl/
mailto:OTV@vzvz.nl


Reinier Balt
vZVZ



Start de presentatie

VERENIGING

ZORGAANBIEDERS VOOR ZORGCOMMUNICATIE

Logo-animatie



Start de presentatie

VERENIGING

ZORGAANBIEDERS VOOR ZORGCOMMUNICATIE

Titel slide (met animatie)

DEELNAME LSP 
AAN MEDMIJ

Reinier Balt
Projectleider
10 april 2019
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Feiten & Cijfers

500 mln berichten (2018)
• Huisartsgegevens
• Medicatiegegevens / ICA
• JGZ
• Ketenzorg

In ontwikkeling
• Acute zorg
• Lab
• Medicatieproces 9
• …

Schaal
• 6.000 aangesloten 

Zorgaanbieders
• 13 mln burgers
• 40 betrokken leveranciers

Patiënt in regie
• Ik geef toestemming
• Wie heeft mijn gegevens?
• Wie deelt mijn gegevens?
• (inzage in gegevens)

AORTA Afsprakenstelsel
• Beveiliging (AVG, NEN-7510, etc.)
• Regie en toezicht
• Trainingen, ondersteuning
• Samenwerking en doorontwikkeling

Veilige infrastructuur
99,991% beschikbaarheid
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Dienstverlener Zorgaanbieder

VZVZ vervult rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) voor 
op LSP aangesloten zorgaanbieders

Zorgaanbieder kan kiezen

Keuze om MedMij DVZA als dienst bij VZVZ en/of als dienst bij 
andere aanbieder af te nemen

Softwareleverancier kan kiezen

Zelf DVZA ontwikkelen en/of LSP-koppeling inzetten

44

Deelname LSP
aan MedMij

Koppelen aan AORTA afsprakenstelsel

Gebruik van beveiliging, toezicht, regiefaciliteiten en bestaande 
patiëntfuncties

Toegang tot potentieel veel content

Veilige koppelingen naar 6.000 zorgaanbieders met gegevens 
van 13 mln patiënten

Volgjezorg.nl

Inzage in opvragingen door de patiënt vanuit PGO
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Wat doet een DVZA

Eisen aan een DVZA

Functioneel

• Resource Service
• Toestemming
• Authorization Service
• Beschikbaarheidstoets

Organisatorisch

• Aansluitcontracten
• Vulling MedMij ZAL & Whitelist
• Service Desk
• Service Manager
• Deelname MedMij

doorontwikkeling

Normering

• NEN-7510, etc.
• AVG
• Kwalificatie MedMij

standaarden
• Acceptatie MedMij stelsel
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DVZA via VZVZ

Eisen aan een DVZA

Functioneel

• Resource Service
• Toestemming
• Authorization Service

Organisatorisch

• Aansluitcontracten
• Vulling MedMij ZAL & Whitelist
• Service Desk
• Service Manager
• Deelname MedMij

doorontwikkeling

Normering

• NEN-7510, etc.
• AVG
• Kwalificatie MedMij

standaarden
• Acceptatie MedMij stelsel

Functioneel

• Beschikbaarheidstoets
• Bevragingen door patiënt

• AORTA

Organisatorisch

• AORTA

Normering

• AORTA

V
Z
V
Z

Z
o
rg

a
a
n
b
ie

d
e
r
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Tijdlijn

2019
Q1 Q2 Q3 Q4

Ontwikkeling DVZA-koppelpunt Kwalificatie

Pilot 1

Voorbereiding PROVES pilots i.s.m. KNMP Pilot 2

Pilot 3

Fase 2 ontwerp
AORTA 

publicatie

Aanpassen LSP en koppelpunt

XIS aanpassingen

Huisartsgegevens &
Allergieën-Intoleranties

Aanpassen LSP

2020
Q1

AORTA
review

FA
S
E
 1

FA
S
E
 2
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Wat is het DVZA Koppelpunt

DVP
(PGO)

DVP
(PGO)

LSP

GBZ

GBZ

GBZ

Authorization
service

Resource 
Service

MedMij Gegevensdiensten
• MedMij Use Case Verzamelen
• Fase 1: Medicatiegegevens
• Fase 2: Huisartsgegevens
• Fase 2: Allergieën-

Intoleranties

Impact GBZ/XIS:
Inzet bestaande LSP-standaarden
Fase 2: beschikbaarheidstoets
Fase 2: bevraging patiënt zonder VWI

Authenticatie 
op basis van 
DigiD

Bestaande 
AORTA 
berichten



Afsluiting + contact

Reinier Balt

• E-mail: balt@vzvz.nl

• Telefoon: 06 51 118 842

49

Meer informatie?

mailto:balt@vzvz.nl


Sylvia Veereschild
MedMij



2017 2018               2019 2020 2021           2022          2023 ev

Zorgaanbieder

Persoon

GGZ (VIPP GGZ)

Care (InZicht)

Eerste lijn (OPEN)

Structurele 
financiering 
PGO gebruik

Impulsfinanciering 
PGO-leveranciers

Ziekenhuizen en ZKN (VIPP)

Geboortezorg (Babyconnect)

51

Financieringsstelsel

Ziekenhuizen en ZKN (VIPP 5)

Impulsfinanciering 
PGO gebruik

Vrijgevestigden



Vipp InZicht ….. heel kort

www.informatieberaadzorg.nl/ict-leveranciers-in-de-
zorg/1e-ict-leveranciersbijeenkomst-inzicht-13-
december-2018/inzicht-in-een-notendop

Voor Leveranciers (Care) is er een 
bijeenkomst op 18 april bij Actiz

http://www.informatieberaadzorg.nl/ict-leveranciers-in-de-zorg/1e-ict-leveranciersbijeenkomst-inzicht-13-december-2018/inzicht-in-een-notendop


Yoe Kwa
VIPP GGZ



MedMij en VIPP-GGZ regeling

10 april 2019

Yoe Kwa

Programmateam VIPP GGZ



VIPP-GGZ regeling

Module B 

Patiënt & Medicatie

B1: Digitaal 

aanbieden van 

medicatievoorschrift

Module C 

Patiënt & eHealth

C1: Vergroten van de 

inzet van eHealth 

modules

C2: Vergroten van 

inzet eHealth en 

gegevensuitwisseling 

tussen eHealth 

modules en EPD  

Module A 

Patiënt & Informatie

A1: Inzage van 

dossier conform 

MedMij en 13 zib’s in 

portaal/PGO 

A2: Inzage van 

dossier conform 

MedMij en 29 zib’s in 

portaal/PGO 

B2: 

Medicatieverificatie en 

actueel 

medicatieoverzicht 

voor zowel 

behandelaar als 

patiënt 

OF OFEN/OF

Beter gebruik 
van e-health

Verbeterde & gestandaardiseerde info-uitwisseling 

(patiënt <-> professional en professionals onderling)

(Subsidie aan Gebruikersverenigingen)
Software-aanpassingen conform geldende 

informatiestandaarden

Subsidie (max € 300.000) indien activiteiten die 
aanmerking komen voor subsidie zijn uitgevoerd
(inspanningsverplichting)

Subsidie indien resultaat 
is behaald
(resultaatsverplichting)

€45

miljoen



EPD

• MijnQuarant

• User

• Nexus

• Code24

• Medicore

• CRS

• Careweb

EVS

• FarmedRx

• Klinicom

• Medimo

EPD

• Nedap

• Incura

• Care4

• Chipsoft

• Prosoftware

EVS

• Bricks specialist

• (Prescriptor)

Gebruikersvereniging
(Opgericht/in oprichting

Geen gebruikersvereniging



Tijdlijn

2019

Nictiz: technische specificaties

Publicatie VIPP-GGZ regeling

2020 2021

Oplevering sw-aanpassingen
(incl. kwalificatie voor MedMij)

Looptijd regeling (1 nov 2018 – 1 feb 2021)

29 oktober 2018

1 okt – dec 2018

dec 2019 – jan 2020

2018

okt nov dec mei jun sept dec jan jun dec jan feb

Deadline 1 mei 2019Inschrijving op regeling

VIPP GGZ: functionele specificaties 1 okt – 15 nov 2018

Implementatie in organisatie

1 feb 2021
Resultaten opleveren



Eisen module A

A1
Instelling kan een gegevensset over de behandeling aan PGO’s van patiënten 

aanbieden en eventueel ook via een patiëntenportaal. 

A1.1 Gegevens actief naar zich toe halen:

- 13 zib’s volledig conform de datastructuur en van 16 zib’s de inhoud

- Correspondentie: zorgverlenersbrieven, ontslagbrieven, voortgangsbrieven

- ROM uitslagen

A1.2 MedMij afsprakenstelsel

A1.3 Binnen 7 werkdagen beschikbaar

A1.4 Minimaal 10% van de patiënten

A1.5 Beveiliging minimaal conform eIDAS substantieel of tweefactor authenticatie (DigiD met 

sms)

A2 Instelling kan een gegevensset over de behandeling aan PGO’s van patiënten 

aanbieden en eventueel ook via een patiëntenportaal. 

A2.1 Gegevens actief naar zich toe halen:

- 29 zib’s volledig conform de datastructuur

- Correspondentie: zorgverlenersbrieven, ontslagbrieven, voortgangsbrieven

- ROM uitslagen

A2.2 MedMij afsprakenstelsel

A2.3 Binnen 7 werkdagen beschikbaar

A2.4 Minimaal 15% van de patiënten

A2.5 Beveiliging minimaal conform eIDAS substantieel of tweefactor authenticatie (DigiD met 

sms)



Zorginformatiebouwstenen (zib’s)

*Als het lab niet conform zib’s kan aanleveren, dan hoeft de instelling het ook niet in een zib
formaat vast te leggen in het EPD

Verplichte zib’s A1 + A2 Verplichte zib’s A2

1. Laboratorium uitslagen*
2. Patiëntengegevens 
3. Verzekeringsgegevens 
4. Behandelaanwijzingen 
5. Functionele/mentale status
6. Probleem 

7. Verrichtingen 
8. Medicatieafspraak
9. Toedieningsafspraak
10. Medicatieverstrekking
11. Verstrekkingsverzoek
12. MedicatieGebruik
13. Vrijheid beperkende maatregelen 

(Argus) 

1. Wilsverklaring
2. Contactpersoon
3. Burgerlijke staat 
4. Woonsituatie 
5. Druggebruik 
6. Alcoholgebruik 
7. Tabaksgebruik 
8. Tekstuitslag

9. Zorgverlener (incl. BgZ huisarts)
10. Zorgaanbieder 
11. Gezinssituatie
12. ParticipatieInMaatschappij
13. HulpVanAnderen
14. Taalvaardigheid
15. Juridische status
16. Algemene metingen (incl. ROM)



Functionele specificaties

https://www.vippggz.nl/dynamic/media/87/documents/Functionele_specificaties-VIPPggz-versie1_0.pdf

https://www.vippggz.nl/dynamic/media/87/documents/Functionele_specificaties-VIPPggz-versie1_0.pdf


Testplan o.b.v. patientjourney



Dank voor uw aandacht

Meer weten over het onderwerp?

www.vippggz.nl of mail naar: info@vipp-ggz.nl



Bart Brandenburg
VIPP OPEN



OPEN is dé weg naar veilig gegevens uitwisselen met patiënten in de 1e-lijn
Een programma van LHV, NHG en InEen

Bart Brandenburg, programmamanager OPEN, te gast bij MedMij – 10 april 2019



Twee delen 
tevredenheid,

één deel 
verlangen



OPEN gaat goede eerstelijnszorg nóg toegankelijker maken

Inzicht in je eigen medische gegevens geeft je meer grip op je gezondheid.

Zodat je met een chronische ziekte tóch gewoon je werk kan blijven doen. 
Of beter snapt wat je zélf kunt doen én wanneer je hulp nodig hebt.

Huisartsen én hun patiënten vinden dit belangrijk.

Ons doel

OPEN gaat alle huisartsen van Nederland helpen om 
online inzage in het H-EPD veilig en betrouwbaar mogelijk te maken, 

zodat alle patiënten die dit willen hier gebruik van kunnen maken.



OPEN kiest voor regionale aanpak en praktische ondersteuning

Regionale aanpak, dat betekent:
• Maatwerk met schaalgrootte: minimaal 100.000 patiënten
• Regionale coalities: samenwerking met huisartsen “in the lead”
• Modulaire aanpak: basismodule & keuzemodules per regio

Praktische ondersteuning, dat wil zeggen:
• Noodzakelijke ICT-aanpassingen worden georganiseerd
• Hulp bij implementatie: waar staan we, waar willen we naar toe?
• Scholing
• Communicatiemateriaal voor patiënten en zorgverleners
• Financiële tegemoetkoming voor regio’s en praktijken



MedMij zorgt ervoor dat jij, als je dat wilt, kan beschikken 
over jouw gezondheidsgegevens in één persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO). Daardoor kan je de gegevens 
van je huisarts – samen met informatie uit andere bronnen 

waar jouw gegevens beschikbaar zijn – verzamelen, 
gebruiken en delen op een manier die bij jóu past.

MedMij en OPEN maken 
afspraken en werken samen 

in alle lagen van het 
informatiestelsel 

voor de zorg. 

Daarmee maken we de 
digitale basis van de zorg 
weer een stukje steviger.

MedMij en OPEN bouwen aan een duurzaam zorginformatiestelsel



OPEN is lid van de VIPP-familie *

InZicht
(VIPPCARE)

* Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional

Gezondheidsgegevens 
voor iedereen met 
een MedMij-PGO



1. OPEN programmabureau
2. ICT
3. Regionale coalities
4. Praktijken



1. OPEN programmabureau
Gestart per 1 januari 2019
• Organiseren & ondersteunen
• Meten en bijsturen

9%



2. ICT
• Basiseisen
• Vraagbundeling

Stichting LEGIO
• Contracten

12%
OPEN organiseert dat

HIS en KIS leveranciers
data aanleveren

voor MedMij-PGO’s



3. Regionale coalities
• Maatwerk & schaalgrootte
• Budget regio projectleider
• Modules: verplicht + keuze

15%



1. Basismodule (verplicht)
Gegevens beschikbaar voor patiënten
MedMij standaarden en afsprakenstelsel

2. Stimuleren van gebruik
Logische vervolgmodule voor meeste regio’s
In samenwerking met Pharos

3. Multidisciplinair
Samen met ketenzorgpartners

4. Van patiënt naar zorgverlener
Bijvoorbeeld: zelfmeetgegevens in het HIS

5. Ervaring opdoen met PGO’s
Samen met MedMij & leveranciers

6. Innovatievoucher
Goede plannen moeten een kans krijgen

Modulaire opbouw maakt maatwerk per regio mogelijk



4. Praktijken
• Gesprek in de spreekkamer
• Eigen regie
• Werkplezier!

64%

ambassadeurs



Samengevat: waar staan we nú met OPEN?

01-01-2019
We zijn 
OPEN!

J F M A M J J A S O N D J F M

01-03-2019
Aanmelden
Regio’s

2019 2020 – 2022

1. Programmabureau OPEN

2. ICT afspraken met gebruikers en leveranciers

3. Start aanmelden regio’s (t/m medio 2020)

4. € Praktijken

07-02-2019
leveranciers 
& gebruikers

voorjaar 2019
aanvraag 
subsidie

zomer 2019
1e regio’s van 
start

01-01-2020
Financiering 
praktijken



Vragen over OPEN? Goede ideeën?

info@open-eerstelijn.nl
www.open-eerstelijn.nl

anneke.vass@open-eerstelijn.nl
bart.brandenburg@open-eerstelijn.nl



lunch en netwerken                12.15-13.00

Productmanagement 13.00-13.30 Irene van Duijvendijk en Dave Ormel

Kwalificatie & Acceptatie 13.30-14.00 Eva Roza en Wouter Adriaanse

Best Practises 14.00-14.20 Drimpy en Ivido

Koffie Pauze                             14.30-15.00

Informatiebeveiliging 15.00-15.20 Maarten Schmidt

Energizer (Briefwisseling)      15.20-15.40

PGO Keuzehulp 15.40-16.00 Laurens Rijpstra

Patiëntgeheim 16.00-16.15 Theo Hooghiemstra



Irene van Duijvendijk 
en Dave Ormel

Productmanagement Standaarden MedMij
Productmanagement Afsprakenstelsel MedMij



Titel

MedMij Afsprakenstelsel

Dave Ormel, Productmanager MedMij Afsprakenstelsel



Even voorstellen… 

• Dave Ormel, Productmanager MedMij Afsprakenstelsel

• Veranderkundige & Managementwetenschapper

• Hiervoor o.a.;

oKwartiermaker Zorg op Afstand, (Florence)

oEigenaar Vicité en Blue Creators Group

oProductmanager Zorgdiensten (RSO Haaglanden)

oProjectmanager & Regie ICT (Rabobank)



MedMij-afsprakenstelsel

 Maakt duidelijk welke partijen welke rollen vervullen in de ontwikkeling en 

exploitatie van gegevensuitwisseling met persoonlijke 

gezondheidsomgevingen

 legt de afspraken vast tussen deze partijen over rechten, plichten, 

incentives, sancties, toetsing en bezwaar

 is voorzien van een heldere governance

 wordt onderhouden en is geborgd



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.

MedMij creëert vertrouwen in de digitale
uitwisseling van gezondheidsgegevens



zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

MedMij afsprakenstelsel



zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

MedMij afsprakenstelsel





Governance
Samenwerkings-
overeenkomsten

Compliance
Toezicht

Regiefunctie

Testen/validatieSecurity

Ondersteuning

Registers tbv
netwerk

Communicatie
Voorlichting

Architectuur

MedMij Uitvoeringsorganisatie



Uitgangspunten 

1. De regie over de uitwisseling van de gezondheidsgegevens ligt bij de patiënt;

2. Patiënten en zorgaanbieders hebben vrije keuze uit het aanbod van dienstverleners; 

3. Er ontstaat optimale interoperabiliteit bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens;

4. De uitwisseling van gezondheidsgegevens kan gebruikersvriendelijk en veilig

plaatsvinden;

5. De privacy en het beroepsgeheim van alle gebruikers is gewaarborgd;

6. De uitwisseling van gezondheidsgegevens voldoet aan wettelijke eisen;

7. De gekozen oplossingen zijn toekomstvast en schaalbaar;

8. MedMij spreekt alleen af wat nodig is om barrières te doorbreken, niet meer en 

niet minder;

9. Erkenning, toezicht en naleving zorgen ervoor dat deelname voor dienstverleners 

niet vrijblijvend is.



Het afsprakenstelsel vormt een consistent 
geheel aan afspraken

8
9

Grondslagen en overall architectuur

Deelnemersovereenkomsten

Functionele specificaties

Technische 
specificaties

Implementatie-
ondersteuning

Governance

Informatie-
standaarden

Operationele 
processen

Normenkader 
beveiliging

Communicatie-
handboek

Juridisch kader



Toetsing deelnemers



Toetreding: toets op invulling eigen 
verantwoordelijkheden 

• De juiste implementatie van de gegevensdiensten

• De juiste implementatie van de architectuur en technische specificaties 

• Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (zelfverklaring integriteit)

• De bereidheid om te voldoen aan het afsprakenstelsel inclusief bijkomende 

verantwoordelijkheden (deelnemersovereenkomst)

• Mate van volwassenheid informatiebeveiliging (NEN 7510 plus aanvullende 

verklaring MedMij)



Meer informatie?
• Zie afsprakenstelsel.medmij.nl



``

Releaseplanning 2019

``

Implementatie release 1.1

Q4 2018 Q1 2019 Q3 2019

Doorontwikkeling release 1.2

Publicatie release 1.1.1

Publicatie release 1.2

Q2 2019



Release 1.2

• Mogelijk maken geprioriteerde gegevensdiensten: 

• Bij voorkeur binnen de bestaande use cases

• Met name ontwikkeling nieuwe domeinen (waaronder rijksoverheid) 

• Mogelijk maken inzet bestaande infrastructuren (waaronder LSP, XDS)

• Bevragen verwijsindex als gegevensdienst als oplossing voor ‘gespreide bevraging’)

• Verwerken eventuele verbetermogelijkheden
• PROVES

• Authenticatie

• Gebruiksbeleving binnen huidige usecases

• “Eenvoudige” wensen uit implementaties

• Verwerken eventuele ontwikkelingen op de MedMij standaarden

• Publicatie: Q3 2019



Titel

MedMij Standaarden
MedMij Leveranciersdag

10-04-2019



Even voorstellen…

• Irene van Duijvendijk, Productmanager MedMij Standaarden
• Verpleegkundige & Gezondheidswetenschapper

• Hiervoor o.a.;
oAdviseur eHealth, VHBC (Nictiz)
oProjectmanager MedMij Standaarden (MedMij)
oProductmanager Care (Nictiz) 
oTrainee Zorg ICT & Innovatie (Nictiz)
oCardiologie verpleegkundige (Vlietland ziekenhuis)



MedMij Standaarden

100



Standaard

MedMij

Afspraak: PGO ‘praat’ HL7 FHIR.
FHIR is een standaard om digitaal gegevens uit te wisselen. 
Fast Healthcare Interoperability Resources (hl7.org/fhir)

MedMij

MedMij Standaarden



https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_MedMij#Ontwerpen
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_MedMij#Ontwerpen


Zelfmeet-
gegevens

eAfspraak

Basisgegevensset
Zorg (BgZ)Huisarts-

gegevens Medicatie

Raadplegen PDF

Labuitslagen

Basisgegevens 
GGZ

MedMij Standaarden

Allergie Intolerantie



Beheerorganisatie MedMij Standaarden 



``

Releaseplanning 2019

``

Doorontwikkeling MedMij 
Standaarden V2018.06

Q4 2018 Q1 2019 Q3 2019

Doorontwikkeling MedMij Standaarden V2019.01

Publicatie volgende 
release

Publicatie MedMij 
Standaarden V2019.01
11-03-2019

Q2 2019 Q4 2019



Welke standaarden voegen we op 
korte termijn toe (project)?

Basisgegevensset
Langdurige zorg

Volgende week



Welke standaarden verkennen we?

Sturen PDF/A

Koppeltaal



‘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.’

Waarde voor 
zorggebruiker
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Productmanager
MedMij Standaarden

i.vanDuijvendijk@medmij.n
l

Productmanager 
MedMij Afsprakenstel

d.ormel@medmij.nl

Zijn er nog vragen? Stel ze gerust!

Bedankt voor jullie aandacht

Of mail naar  info@medmij.nl



Eva Roza en 
Wouter Adriaanse

Kwalificatie bij MedMij
Acceptatie bij MedMij



kwalificatie@medmij.nlwww.medmij.nl

Eva Roza

Kwalificatie voor MedMij bij Nictiz

10 april 2019 



Proces van kwalificatie

• Uitnodiging

• Intake

• Planning voor kwalificatie

Intake

• Aansluiting op Touchstone

• Eigen project in Bits (Jira)

• Ontwikkelen & testen

• Begeleid testen

Testen
• Prékwalificatietoets

• Week hersteltijd

• Kwalificatie

• Gekwalificeerd & door 
naar acceptatie

Kwalificatie



Toetsing op correcte implementatie informatiestandaarden 
(Release 2019.01)

Beheer en ontwikkeling van test -en kwalificatiesoftware

Kwalificeren bij MedMij door Nictiz



Tips & advies & aandachtspunten

• PGO: start met de BGZ2017 gezien de complexiteit

• Het beantwoorden van jullie vragen kost tijd

• Er komt een FAQ, houdt de update in de gaten

• Voor de prékwalificatietoets en de kwalificatie hebben we screenprints nodig

• Binnen enkele weken implementeren we tijdslots voor de prékwalificatietoets en 

kwalificatie, je ontvangt nader bericht hierover

• Één kwalificatie (van een standaard) is minimaal noodzakelijk voor het MedMij label

• Iedere standaard van een leverancier dat deel uit gaat maken van het MedMij stelsel, 

moet gekwalificeerd zijn



Vragen?

info@medmij.nl www.medmij.nl

kwalificatie@medmij.nl

Eva Roza



Acceptatie (1/3)

Doel van de acceptatie is vaststellen dat de kandidaat-deelnemer zijn rol 
binnen het MedMij stelsel op juiste wijze kan vervullen.

• Intake per kandidaat deelnemer
• Eén intake voor zowel kwalificatie als acceptatie
• Toelichten van het proces van kwalificatie en acceptatie
• Afspraken maken over het beschikbaar stellen van testomgeving t.b.v. ontwikkeling 

en systeemtest
• Afspraken maken over toegang tot de acceptatieomgeving
• Afspraken maken over tijdstip, duur en begeleiding van formele acceptatie



Acceptatie (2/3)

• Testomgeving
• Wordt beschikbaar gesteld voor een vastgestelde periode (ca. twee maanden)
• Voor het uitvoeren van systeemtesten en het voorbereiden op de formele acceptatie
• (beperkte) support vanuit vZVZ

• Acceptatie
• Formele toetsing voor toetreding tot het MedMij stelsel
• Vindt plaats onder voorwaarden (succesvol doorlopen hebben van de acceptatietests 

op de testomgeving)
• Vindt plaats binnen een vooraf overeengekomen, beperkt tijdslot
• Begeleiding vanuit vZVZ



Acceptatie (3/3)

Belangrijke aandachtspunten

• Volledige implementatie van relevante Use Cases

• Focus op Oauth- en SAML-implementatie

• Geldig PKIo-servercertificaat (ook op de testomgeving!)

• OCSP-implementatie



Maarten Schmidt
MedMij



NEN 7510 en aanvullende 
auditverklaring MedMij 

Maarten Schmidt



Deel 1: Risico-inventarisatie en -management

Deel 2: Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging



“NEN 7510 is geen doel op zich, maar de eis van 
het afsprakenstelsel om deelnemers te toetsen op 

informatiebeveiliging. 

Daarvoor kiest MedMij NEN 7510, omdat dit de 
veldnorm is in de zorg”



zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

MedMij afsprakenstelsel



zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

MedMij afsprakenstelsel
Scope NEN 

7510
Koppelvlak

Scope NEN 
7510

Koppelvlak



Toetsing deelnemers



Toets op informatiebeveiliging
• NEN7510-certificering

• Algemene maatstaaf volwassenheidsniveau informatiebeveiliging 
deelnemer

• Aanvullende verklaring MedMij inclusief onderbouwende rapportage
• Bewijs van het voldoen aan de maatregelen uit het Normenkader 

Informatiebeveiliging
• Maatregelen om stelselbrede risico’s te mitigeren
• Maatregelen volgen uit jaarlijkse risicoanalyse op stelselniveau

• Afgenomen door certificerende instellingen aangesloten bij NEN 
• 9 CI’s status april 2019 



NEN7510 register



Normenkader informatiebeveiliging
• Welke aanvullende normen worden getoetst?

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Normenkader+informatiebeveiliging
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Normenkader+informatiebeveiliging


Vereisten NEN7510 certificering
• Het MedMij Afsprakenstelsel moet onder, dan wel binnen, de scope 

van het NEN 7510-certificaat vallen
• Een Dienstverlener zorgaanbieder moet zorgaanbieders als belangrijke

belanghebbenden hebben geïdentificeerd bij het uitvoeren/herijken
van de risicoanalyse

• Bij de selectie van de van toepassing zijnde maatregelen dienen ten 
minste de maatregelen uit het Normenkader informatiebeveiliging te
zijn opgenomen

• Indien het Normenkader informatiebeveiliging een implementatie
voorschrijft, dient de maatregel op deze wijze te worden
geïmplementeerd



Whitebox applicatietest en 
code review
• Naast de kwalificatie (informatiestandaard/gegevensdienst) en 

acceptatietest (functioneel) zal een deelnemer ook een:
• whitebox applicatiepenetratietesten uitvoeren op de externe koppelvlakken 

door een externe, onafhankelijke organisatie. Voor toetreding heeft deze 
minimaal al een keer plaatsgevonden.

• Stel vast dat voldoende maatregelen zijn ingericht die waarborgen dat na 
succesvolle authenticatie de personen alleen toegang krijgen tot hun eigen  
persoonlijke gezondheidsgegevens. Ondersteunende evidence omvat 
bijvoorbeeld gedocumenteerde use-cases, het uitvoeren van een ‘walk 
through’ vanuit het perspectief van de eindgebruiker en de uitkomsten van 
de code-review en penetratietest. 



Advies en tips NEN7510 
certificering
• Start tijdig en vroeg in het toetredingstraject met NEN7510 

certificering.
• Voorbereiden kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging: 

• Risico-inventarisatie en –management
• Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging uitwerken en verifiëren

• Auditorganisatie contracteren
• Nul meting, waar staat onze organisatie
• Daadwerkelijk audittraject, initieel minimaal 3 maanden doorlooptijd

• Houdt rekening met opvolging van bevindingen



Advies en tips aanvullende 
auditverklaring
• Start tijdig met voorbereiding:

• Auditorganisatie en pentest organisatie contracteren
• Whitebox applicatiepentest inclusief code-review 

• Vrijwaringverklaring voor de pentester en hostingpartij!
• Plan tijd in voor het opvolgen van bevindingen

• Stem aanvullende MedMij audit verklaring af met NEN7510 audit:
• Auditlast beperken
• Overlappend, specifieke invulling van NEN7510 norm tbv MedMij





Laurens Rijpstra
Patiëntenfederatie Nederland



PGO Keuzehulp
Laurens Rijpstra



Proces PGO keuzehulp

137

• Gemaakt voor eindgebruikers

• Najaar gelanceerd

• Alleen MedMij PGO’s erin

• Keuzehulp aangepast na review vanuit Pharos

• MedMij PGO’s op DZG.nl met MedMij label: 

• Gegevens in samenhang met VZVZ data in Keuzehulp
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Zichtbaar op Digitalezorggids.nl
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Maar ook op ZorgkaartNederland



Doorontwikkeling

140

• ‘Landkaart’ maken op DZG.nl over waar je met je MedMij PGO terecht 

kan

• Meer functionaliteiten in keuzehulp

• Keuzehulp gebruiken om PGO’s door te ontwikkelen



Dank voor de aandacht.
l.rijpstra@patientenfederatie.nl



Helpende Handen
Rapport van o.a. Nictiz



Ouderen en mantelzorgers hebben het meeste baat 

bij communicatie- en informatiemodules 

in een PGO

een van de conclusies uit het actieonderzoek Helpende handen



Theo Hooghiemstra
Bestuur MedMij



100% TEKST SLIDE

Theo Hooghiemstra, expert bestuurder 
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Boodschap voor de toekomst 



146

I.  Wisseling van perspectief

II. Grote verandering: Patient will see you now

III. Gezondheidsgegevens buiten de medische context beschermen

Drie delen
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Waarom, voor wie en welke waarden? 

Strenge wetten en regels: goed voor innovatie. 

MedMij, Met jullie: investeren in te vertrouwen PGO’s.

MedMij meer dan technische / procedurele wasstraat. 

MedMij = Maatschappij.

I. Wisseling van perspectief 
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I. Informationele zelfbeschikking & MedMij

Het vermogen van een persoon om in beginsel 
zelf te bepalen in hoeverre persoonsgegevens 

worden gebruikt en verder bekendgemaakt, met 
het oog op een zelfbepaald leven.
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II. Grote verandering:  Patiënt will see you now!

Dokter, ik heb pijn.
Wat is het?

Dokter, ik heb pijn.
Kijk: ik heb…!

Toen: Nu:



53%

20%

9%

7%

7%
4%

zorgverlener

zelf

patiëntorganisatie

anders

overheid

verzekeraar

79%

21%

nee

ja
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II. Door wie willen we onze gezondheidsgegevens laten beheren?

Zou u het een goed idee 
vinden als een ICT bedrijf 

als bv. Microsoft of 
Google zorg draagt voor 

de opslag van uw 
medische gegevens? 

Wie zou uw persoonlijke 
gezondheidsomgeving 

moeten beheren? 



152

I

II. Datamacht & AI: MedMij PGO’s om op te vertrouwen

Ai
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• Patiëntgeheim in aanvulling op medisch beroepsgeheim en AVG. 
Voorkomen dat personen buiten behandelrelatie vogelvrij
worden.   

• MedMij vraagt alvast aandacht voor bewustwording.

• Minister Bruins zoekt op verzoek van Tweede Kamer 
mogelijkheden uit.

III. Tegenmacht nodig
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III. Data Protection-by-design 

Digitale butler
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• “Eigen” regie op gezondheid is een grote verandering in de zorg

• Gezondheidsgegevens buiten medische context goed beschermen

• We kunnen niet dit zonder jullie! 

III. Kortom



Samen aan de slag 
voor goede zorg, 
eigen regie & 
vertrouwen! 



Vragen?
Een goed idee?

info@medmij.nl www.medmij.nl


