
Meedoen met MedMij: 
wat & waarom? 

Wat is MedMij en waarom zou 
ik meedoen? Wat betekent deze 
ontwikkeling voor mij als zorgaanbieder 
of leverancier?
Hoe sluit ik aan en wat zijn de eerste 
stappen?

Speciaal voor: Zorgaanbieders en leveranciers  
van zorgaanbieders
Door: Sven Cramer | MedMij Support

De MedMij-toolkit: tips & tools voor  
implementatie  

Aan de slag met de implementatie van 
MedMij? In deze sessie worden tools 
aangereikt om je daarbij te helpen.
Leer hoe je het MedMij-canvas kan 
inzetten voor jouw zorgorganisatie en 
ontdek andere handige middelen in onze 
nieuwe online toolkit.

Speciaal voor: Zorgaanbieders
Door: Arina Burghouts | MedMij Support

Zorgprofessionals in gesprek: waarom 
delen met patiënt via PGO’s?  

Bij persoonlijke gezondheidsomgevingen 
staat de patiënt centraal. Maar wat 
betekent deze ontwikkeling voor 
zorgprofessionals? Welke veranderingen 
en waarde zien zij voor hun werk?
Luister mee én geef jouw input.

Speciaal voor: Zorgaanbieders, 
leveranciers, zorggebruikers(organisaties)
Door: Netteke Koster | MedMij Support

Deepdive in het MedMij 
Afsprakenstelsel  

Beter weten wat het Afsprakenstelsel 
van MedMij inhoudt en hoe je er zelf 
mee aan de slag gaat? In deze sessie 
duiken we in alle lagen van het stelsel 
voor een diepere maar heldere uitleg.
 
Speciaal voor: Leveranciers
Door: Dave Ormel | Productmanager 
MedMij Afsprakenstelsel en Bas Koolschijn l 
Informatieanalist MedMij Standaarden

Het MedMij toetredingspoces in 5 
stappen

Elke leverancier die deelnemer wil worden 
van MedMij, moet een toetredingsproces 
doorlopen. In deze sessie wordt dit proces 
stap voor stap toegelicht: van aanmelding 
tot kwalificatie en acceptatie naar deelne-
mersovereenkomst!

Speciaal voor: Leveranciers
Door: Steven Horsch | leveranciersmanager 
en Jeanique Ngadimin  | kwalificatie MedMij
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Plenair programma       

08.30 - 09.15   Ontvangst met koffie en thee
09.15 - 09.40  Opening door dagvoorzitter Sylvia Veereschild en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS
09.40 - 10.00  MedMij stand van zaken en vooruitblik door Ronald Gorter, voorzitter stichting MedMij
10.00 - 10.20   Pauze

Subsessies keuzeprogramma
10.20 - 11.05   Ronde 1
11:05 - 11.15   Zaalwissel
11.15 - 11.55   Ronde 2
11.55 - 13.00  Netwerklunch 
         

ZAAL:    OUDEGRACHT 1              ZAAL:    OUDEGRACHT 2                         ZAAL:    OUDEGRACHT 3               ZAAL:    OUDEGRACHT 4  

O v e r z i c h t  s u b s e s s i e s  ( b i j  r e g i s t r a t i e  k u n t  u  i n  t o t a a l  t w e e  s e s s i e s  k i e z e n ) :

De grote ‘Grip op je 
Gezondheidsgegevens Game’ 

Het verzamelen, beheren en uitwisselen 
van je gezondheidsgegevens: hoe gaat 
dat momenteel eigenlijk? Beleef het 
zelf in deze game én leer van actieve 
zorggebruikers die zelf aan de slag zijn 
gegaan met een persoonlijk dossier.

Speciaal voor: Zorgaanbieders, 
leveranciers, zorggebruikers(organisaties)
Door: Laurens Rijpstra | MedMij Support 
vanuit Patiëntenfederatie NL

Demonstratie: 
PGO’s in de foyer 

Bezoek de stands van de leverancies van 
persoonlijke gezondheidsomgevingen 
met een MedMij-label. Ervaar zelf wat 
een PGO is en wat je ermee kan doen.
 
Speciaal voor: Zorgaanbieders, 
leveranciers, zorggebruikers(organisaties)
Door: PGO-leveranciers met MedMij-label

ZAAL:    OUDEGRACHT 5              ZAAL:    DOMTOREN 3                              FOYER   

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-medmij-event-2019-68136073831?aff=eac2

