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Door MedMij 
kunnen gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
zelfgekozen persoonlijke 

gezondheidsomgeving



info@medmij.nl

Wie is 
MedMij?

MedMij 
is een initiatief van



De opdrachtgevers van MedMij



De kerntaken van MedMij

Digitale uitwisseling van 
gezondheidsgegevens 
faciliteren tussen 
inwoners van 
Nederland en hun 
zorgverleners

Het creëren van 
vertrouwen dat dit 

veilig, duurzaam, 
betaalbaar en 

gebruikersvriendelijk 
gebeurt



De producten MedMij

Afsprakenstelsel
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Standaarden

€
Financiering



MedMij afsprakenstelsel
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Wat houdt het MedMij-label in? 

üStaat voor deelname aan MedMij
üKun je straks terugvinden in een 

PGO of op de deur/website van 
de zorgverlener

üDe zorggebruiker heeft regie over 
de gegevens en bepaalt met wie 
hij ze deelt



Toetredingstraject voor 
ontvangen MedMij-label

1. 
Aanmelding tot 

kandidaat-
deelnemer

2. 
Start met 

NEN 7510 + 
andere security 
voorwaarden

3. 
Kwalificatie

4. 
Acceptatie

5. 
Ondertekenen 

deelnemers 
overeenkomst



Keuze voor deelnemer



Aanmelden bij MedMij

Download het informatiepakket op de site:
üKeuze voor DVP of DVZA
ü Invullen aanmeldformulier
ü Zelfverklaring Integriteit
üUittreksel handelsregister binnen EU
ü Informatiestandaarden
üPlanning op maandniveau

Meer info: https://www.medmij.nl/leveranciers
Voor vragen mail: info@medmij.nl

https://www.medmij.nl/leveranciers
mailto:info@medmij.nl


Intake kandidaat deelnemer

• Eén intake voor zowel kwalificatie als acceptatie als security
• Toelichten van het proces van kwalificatie, acceptatie en security
• Kennismaking met personen en het delen van planning en ambities
• 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



Toetredingstraject voor 
ontvangen MedMij-label

1. 
Aanmelding tot 

kandidaat-
deelnemer

2. 
Start met 

NEN 7510 + 
andere security 
voorwaarden

3. 
Kwalificatie

4. 
Acceptatie

5. 
Ondertekenen 

deelnemers 
overeenkomst



NEN 7510 + andere security 
voorwaarden
1. NEN7510-certificering
2. Aanvullende auditverklaring normenkader MedMij
• Bewijs van het voldoen aan de maatregelen uit het Normenkader 

Informatiebeveiliging in MedMij afsprakenstelsel
3. Whitebox applicatiepenetratietest 
• Op externe koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie.
• Voor toetreding heeft deze minimaal al een keer plaatsgevonden.



• Start tijdig en vroeg in het toetredingstraject met NEN7510 
certificering.
• Voorbereiden kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging: 
• Auditorganisatie contracteren
• Nulmeting, waar staat onze organisatie
• Daadwerkelijk audittraject, initieel minimaal 3 maanden doorlooptijd
• Houdt rekening met opvolging van bevindingen
• Zie MedMij factsheet ‘Alles wat je moet weten over de NEN 7510-implementatie’

Advies en tips NEN7510 certificering



• 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

Advies en tips aanvullende auditverklaring



Toetredingstraject voor 
ontvangen MedMij-label

1. 
Aanmelding tot 

kandidaat-
deelnemer

2. 
Start met 

NEN 7510 + 
andere security 
voorwaarden

3. 
Kwalificatie

4. 
Acceptatie

5. 
Ondertekenen 

deelnemers 
overeenkomst



Het MedMij Afsprakenstelsel draagt bij aan veilige, interoperabele en 
betrouwbare gegevensuitwisseling tussen PGO’s en informatiesystemen van 
zorgaanbieders. Deze afspraken moeten partijen voldoende vertrouwen en 
mogelijkheden geven om de onderlinge gegevensuitwisseling in de praktijk tot 
stand te brengen. 

Kwalificeren op een informatiestandaard is de manier om het vertrouwen en 
de interoperabiliteit te regelen.

Waarom kwalificeren



Kwalificeren

Testen Pre Kwalificatie KwalificatieHerstel

Actief begeleiden door een contactpersoon (KL) 

Kandidaat BITS

Standaarden

FHIR

Touchstone

Kwalificatie Lead



Toetredingstraject voor 
ontvangen MedMij-label

1. 
Aanmelding tot 

kandidaat-
deelnemer

2. 
Start met 

NEN 7510 + 
andere security 
voorwaarden

3. 
Kwalificatie

4. 
Acceptatie

5. 
Ondertekenen 

deelnemers 
overeenkomst



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

Waarom acceptatie



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

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

op de testomgeving en formele kwalificatie)
• Vindt plaats binnen een vooraf overeengekomen, beperkt tijdslot
• Acceptatieteam voert de regie

Acceptatie 2/3



Belangrijke aandachtspunten

• Volledige implementatie van relevante Use Cases

• Focus op Oauth- en SAML-implementatie

• Whitelistcontroles; OCL controles

• Geldige PKIo-servercertificaten (ook op de testomgeving!)

• DigiD implementatie (verantwoordelijkheid deelnemer!)

• OCSP-implementatie

Acceptatie 3/3



Toetredingstraject voor 
ontvangen MedMij-label

1. 
Aanmelding tot 

kandidaat-
deelnemer

2. 
Start met 

NEN 7510 + 
andere security 
voorwaarden

3. 
Kwalificatie

4. 
Acceptatie

5. 
Ondertekenen 

deelnemers 
overeenkomst



MedMij Label



Waar staan we nu?

17 deelnemers & 84 kandidaat deelnemers

Afsprakenstelsel 1.1.2 gepubliceerd

Nieuwe gegevensstandaarden ontwikkelen

Gebruikersregeling Impulsfinanciering PGO
VIPP programma’s

Begeleiding bij implementatie afsprakenstelsel

Gecontroleerde livegangen

€



Vragen?
Een goed idee?

Aanmelden!

info@medmij.nl www.medmij.nl

Steven Horsch s.horsch@medmij.nl
leveranciersmanagement@medmij.nl

mailto:s.horsch@medmij.nl
mailto:s.veereschild@medmij.nl

