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Hoe kan het hebben van regie op 

hun gegevens patiënten helpen? 
Dianda Veldman, directeur van 
Patiëntenfederatie Nederland en 
Erik Gerritsen, secretaris 
generaal van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zien allerlei mogelijkheden. 
Daarom werken ze samen aan 
MedMij, het afsprakenstelsel  
voor de zorg. 

‘De patiënt  als CEO     
        van zijn eigen   
        gezondheid’
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Het ministerie van VWS en het Informatieberaad Zorg 
willen het mogelijk maken dat iedereen die dat wil kan 
beschikken over zijn persoonlijke gezondheidsgegevens 
in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Om dat te be-
reiken zijn zij het programma MedMij gestart. Dat moet 
ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens probleemloos en 
veilig kunnen worden uitgewisseld en dat gebruikers deze 
gegevens veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met an-
deren. Ook zorgt MedMij ervoor dat de privacy van zowel 
de zorggebruiker als de zorgverlener gewaarborgd is. 
 

Hoe ziet ‘de patiënt centraal’ er volgens u uit? 
 

ERIK GERRITSEN: “We komen uit een situatie waarin de patiënt 
beschouwd werd als een object van zorg. Door de verschil-
lende zorgverleners werd hij aan elkaar ‘doorgegeven’ zoals 
je een zoutvaatje aan tafel doorgeeft. Maar langzamerhand 
zijn we aan het leren om de zorg rondom de patiënt te orga-
niseren. Met een netwerk waar de patiënt meer regie over 
krijgt. Met als uiteindelijke doel dat de patiënt CEO wordt van 
zijn eigen gezondheid.”
DIANDA VELDMAN: “Er is overduidelijk een emancipatiebewe-
ging van de patiënt gaande. Patiënten zitten steeds vaker aan 
de knoppen en krijgen steeds meer inzicht in hun persoonlijke 
gegevens. Dat biedt kansen om – binnen de mogelijkheden 
 regie te voeren op je eigen gezondheid. De komst van Per-
soonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) (zie kader) zal dat 
proces versterken en de patiënt nog meer emanciperen.”   

Jullie werken gezamenlijk aan MedMij,  
een afsprakenstelsel voor de zorg.  
Wat is de kracht van dit concept?

VELDMAN: “MedMij is niet een enkele oplossing, maar inder-
daad een zogeheten ‘afsprakenstelsel’. Dat is een gezamen-
lijke set van afspraken over hoe je patiënten in staat kunt 
stellen om hun informatie te verzamelen, bekijken en delen. 
Het voordeel van deze benadering is dat het geen ‘one size 
fits all’ is, maar dat er verschillende oplossingen tegelijkertijd 
mogelijk zijn, aangeboden door verschillende aanbieders. En 
terecht. Want heb jij een gezin met jonge kinderen, dan heb 
jij behoefte aan een andere PGO dan wanneer je ziek bent. 
Meer PGO’s doet recht aan de diversiteit van patiënten.  
Tegelijkertijd moet er wel iets zijn wat hen  

vermijdbare medicijnfouten. Enkel en alleen  
omdat het totaalbeeld ontbreekt. Door samen 
te werken, op basis van gezamenlijke afspra-
ken, kun je daar iets aan doen.”

Hoe gaat MedMij handen en voeten 
krijgen in de praktijk?

GERRITSEN: “We zitten nu in een fase waarin 
de ICTsystemen van de zorgaanbieders ‘Med-
Mijproof’ worden gemaakt. Dat wil dus zeggen 
dat ze gaan aansluiten bij de gezamenlijke af-
spraken die we in MedMij met elkaar gemaakt 
hebben.  
Ook is er een subsidieregeling waarmee leve-
ranciers in staat worden gesteld hun PGO ge-
schikt te maken, conform de MedMijafspraken. 
Tenslotte komen we met een subsidie regeling 
op basis waarvan gebruikers gratis gebruik 
kunnen maken van een PGO die ‘MedMijproof 
is. Zo gaan we het uiteindelijk in de praktijk 
werkbaar maken.”

VELDMAN: “Qua toepassing voorzie ik dat een PGO de start-
plek wordt van je gezondheid. Een soort assistenthuisarts. 
Met alle basisgegevens, maar ook aangevuld met gegevens 
van de sportschool, of de psycholoog met wie je handig kunt 
beeldbellen. Maatwerk dus.”
 
 

Wat ziet u als de grootste uitdagingen  
om dit te realiseren? 

VELDMAN: “Om dit te laten werken moeten zorginstellingen  
en zorgaanbieders in staat zijn om gegevens uit te wisselen. 
Zij hebben nu allemaal hun eigen patiëntendossiers.  
De systemen om die te kunnen delen moeten op tijd klaar 
zijn. Wat dat betreft ben ik blij met de ‘Kerstbrief’ van minis-
ter Bruins, waarin hij concrete stappen aankondigde om elek-
tronische informatieuitwisseling te versnellen. Digitaal moet 
het nieuwe normaal worden.”                                                     !       

‘Per dag belanden er in dit 
land nog 75 mensen in het 
ziekenhuis door vermĳd-
bare medicĳn fouten.’ 
Erik Gerritsen

verbindt, een gemeenschappelijke basis die 
vertrouwen geeft. Dat gaat MedMij zijn.”
GERRITSEN: “MedMij gaat regelen dat systemen 
aan de zorgaanbiederskant en aan de PGO-
kant met elkaar kunnen praten, zodat gegevens 
kunnen gaan stromen. Met de patiënt in de 
drivers seat. Ook zit wat mij betreft de kracht 
‘m in het feit dat de patiënt straks iets te kiezen 
heeft. Dus niet een landelijk eenduidig systeem, 
maar een persoonlijke gezondheidsomgeving 
die past bij je eigen wensen en voorkeuren.”

Waarom is dit nodig?
 

GERRITSEN: “Op dit moment is alle informatie 
over jou, als patiënt , nog te versnipperd. Als 
je één ziekte hebt, gaat het goed. Maar als er 
sprake is van een combinatie van ziektes dan 
wordt het spannend. Per dag belanden er in dit 
land nog 75 mensen in het ziekenhuis door  

‘De digitale wereld kan 
juist helpen om ingewik-
kelde materie beter  
inzichtelĳk te maken.’ 
Dianda Veldman

 

WAT IS EEN PGO? 

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of 
een website voor (zorg)consumenten, bedoeld om gezond-
heidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen. Met dit 
online hulpmiddel is het voor gebruikers mogelijk om grip te 
houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot 
medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen. 
In dit filmpje vertelt Bettina Bakker waarom zij graag meer 
regie op haar gezondheidsgegevens zou willen.

KERSTBRIEF

Door gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten 
mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen, 
moeten zorgverleners gegevens steeds opnieuw intypen 
ten koste van de tijd voor patiënten en worden onder-
zoeken onnodig herhaald.
In de zogenaamde ‘Kerstbrief’ van 20 december 2018 
spreekt Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en 
Sport de ambitie uit dat de gegevensuitwisseling in de 
zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert 
waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal 
kunnen inzien en beheren. “Daarom ga ik in concrete 
stappen elektronische gegevensuitwisseling overeen-
komstig de bijpassende informatiestandaarden wettelijk 
verplicht stellen. Ook ga ik ervoor zorgen dat alle partij-
en hun rol pakken en resultaat boeken”, aldus Bruins in 
zijn brief. Daarbij is het zijn overtuiging dat dit een geza-
menlijke verantwoordelijkheid is. Van het parlement, het  
ministerie van VWS, het zorgveld en de leveranciers.
Lees hier de volledige Kamerbrief van minister Bruins.
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GERRITSEN: “De zorg is een complex speelveld 
waar niemand de baas is en je iedereen nodig 
hebt om iets voor elkaar te krijgen. Dat vraagt 
veel trekkracht om tot een informatiestelsel 
te komen dat voldoende draagvlak heeft. Het 
motto daarbij is wat mij betreft: vrijwillig maar 
niet vrijblijvend.  
Een uitdaging die daar nog bij komt, is de com-
plexiteit van de materie. Voor veel zorgverleners 
is ICT een ver van mijn bed show. Wij jagen aan 
door partijen van elkaar te laten leren en door 
koplopers in het zonnetje te zetten.”     
                         

Dit onderwerp raakt vele partijen. In 
een groot en complex veld, met veel 
private partijen. Hoe stuur je daarop?

VELDMAN: “Ik maak als voorzitter deel uit van de 
Stuurgroep MedMij. Stapje voor stapje komen 
we tot een afsprakenstelsel en bouwen we 
aan een infrastructuur die het mogelijk maakt 
dat zorgverleners hun informatie naar PGO’s 
schieten. Daarnaast maken we afspraken in het 
Informatieberaad, met vertegenwoordigers van 
de grote zorgkoepels. Samen werken we aan 
een gemeenschappelijke agenda en daar hou-
den we elkaar ook aan.”
GERRITSEN: “Wat wij doen is partijen motiveren 
om zich te scharen achter een gezamenlijke 
doelstelling, vertaald naar resultaten. Daar 
spreken we elkaar vervolgens ook op aan. Met 
de ‘Kerstbrief’ van minister Bruins als stok ach-
ter de deur.”

Wanneer gaan mensen hier iets van 
merken? 

VELDMAN: “Dit jaar is er een eerste pilot, maar 
die zal nog heel beperkt zijn. Ik voorzie echter 
wel dat iedereen binnen vier jaar een eigen PGO 

heeft. Het proces kwam als een diesel op gang. Maar de trein 
is nu goed op stoom.” 
GERRITSEN: “Met de ervaringen van de pilot gaan we finetu-
nen, en volgend jaar kunnen mensen uit steeds meer Med-
Mijproof PGO’s gaan kiezen. Die zullen zeker nog niet met 
alles gevuld worden, maar we moeten ergens beginnen.”
 

Hoe kijken jullie naar de groep mensen die geen 
regie kunnen of willen nemen op hun gegevens, 
oftewel naar digitale inclusie?

VELDMAN: “Veel mensen die niet digitaal vaardig zijn begrij-
pen momenteel vaak ook niet goed wat de dokter hen vertelt. 
De digitale wereld kan juist hen helpen om ingewikkelde ma-
terie beter inzichtelijk te maken. Met handige apps die je bij-
voorbeeld een signaal kunnen geven als een bepaalde waar-
de te hoog is. Binnen het tradi tionele zorgstelsel wordt er van 
een patient verwacht dat hij zelf het initiatief neemt om naar 
de dokter te gaan. Een PGO kan monitoren, actief helpen en 
ondersteunen. Dat moet dan uiteraard wel goed gebeuren.” 
GERRITSEN: “Het aanleggen en onderhouden van het medisch 
dossier blijft gewoon een verantwoordelijkheid van de zorg-
verlener. Als je daar niets mee kunt of wilt, is en blijft het de 
zorgverlener die je informeert, voorlicht en adviseert. Daar-
naast hebben we in het kabinet middelen vrijgemaakt voor 
een programma digitale vaardigheden. Want iedereen die 
wat minder digivaardig is moet wel de kans krijgen om mee 
te gaan in deze beweging.”                                                        "

 

HIER ZOU IK MEER REGIE 
OP MIJN GEGEVENS WILLEN

Dianda Veldman: “Ik heb jaren terug een spiraaltje ge-
kregen. Die blijven maar zes jaar goed. Ik heb, toen ik dat 
hoorde, de nodige moeite moeten doen om te achterhalen 
wanneer ik dat spiraaltje gekregen had. Het zou handig 
zijn als dat soort onduidelijkheden straks verleden tijd is.”

Erik Gerritsen: “Ik heb met mijn moeder meegemaakt 
hoe belangrijk een juiste overdracht van medische ge-
gevens is. Zij kreeg in het ziekenhuis een stand waarbij 
er op informatiegebied een vermijdbare fout werd ge-
maakt. Het was aan toeval te danken dat het uitein-
delijk goed is afgelopen.” 

‘Patiënten zitten steeds 
vaker aan de knoppen en 
krĳgen steeds meer inzicht 
in hun persoonlĳke  
gegevens.’  Dianda Veldman

Brenda wil verhuizen naar een sociale huurwoning. De woningcorporatie vraagt of 
Brenda een inkomensverklaring kan overleggen om te controleren of zij voor een soci-
ale huurwoning in aanmerking komt. Brenda moet deze verklaring eerst zelf opvragen 
bij de Belastingdienst en deze vervolgens weer op papier of per pdf verstrekken aan de 
woningcorporatie. Bovendien staan op zo'n inkomensverklaring ook allerlei gegevens 
die helemaal niet relevant zijn voor die inkomenstoets. Het zou voor Brenda makkelijker 
zijn en het zou haar privacy beschermen als zij toestemming kan geven om digitaal 
de specifieke gevalideerde gegevens te delen of dit zelf rechtstreeks kan doen. Ook zou 
ze op een vergelijkbare wijze haar adreswijziging in de basisadministratie eenvoudig 
digitaal kunnen delen met organisaties en instanties die voor haar belangrijk zijn.  
Zo kan Brenda zich richten op het inpakken van haar spullen voor de verhuizing.

Verhuizen

Zelf gegevens delen. 
Veilig en betrouwbaar.

Dit is een van de voorbeelden  
ter illustratie van hoe regie op  
je gegevens kan helpen bij het 
regelen van zaken in je leven. 
Meer voorbeelden lezen of zelf 
voorbeelden aandragen? 
Kom meedoen in onze  
community op rog.pleio.nl.


