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Op weg naar meer
regie over gezondheid
Dianda Veldman
Voorzitter stuurgroep
MedMij/bestuurder
Patiëntenfederatie
Nederland

Mark Elstgeest
Programmamanager
MedMij

Namens het MedMijprogramma wensen we je
veel leesplezier.

Wat is het belangrijkste in het leven? Vraag het mensen op straat en het meest
gehoorde antwoord is gezondheid. Het is iets waar we niet vanzelfsprekend
controle over hebben; ziekte en gezondheidsklachten horen bij het leven.
We kunnen zelf bijdragen aan onze gezondheid door voldoende te bewegen,
te ontspannen en gezond te eten.
Nieuwe kansen
Met de huidige digitale mogelijkheden ontstaan nieuwe
kansen om regie over gezondheid te vergroten. Dat
begint met inzicht in de eigen gezondheidssituatie.
Bijvoorbeeld welke zorg heb je ontvangen, welke
medicijnen gebruik je, een foto van je gebit en een
overzicht van je vaccinaties, allergieën en bloeduitslagen.
Een dergelijk actueel en compleet inzicht was tot voor
kort onmogelijk. Ieders gezondheidsgegevens liggen
verspreid over tal van losse systemen die niet vanzelf
met elkaar communiceren, laat staan dat we er veilig op
één plek over kunnen beschikken.

De handen ineengeslagen
Vanuit het vertrouwen dat de techniek ver genoeg is
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om mensen te laten beschikken over al hun eigen
relevante gezondheidsgegevens en de waarde die dat
vertegenwoordigt voor het individu en de zorg in het
algemeen, hebben Patiëntenfederatie Nederland, koepels
van zorgaanbieders, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn & Sport en zorgverzekeraars in 2016 de handen
ineengeslagen en het programma MedMij geïnitieerd.
Het Informatieberaad Zorg waarin voornoemde partijen
samenwerken aan een verbeterde informatievoorziening
in de zorg, werd formeel opdrachtgever van het tijdelijke
programma MedMij.

Doelstelling 2020
De doelstelling van MedMij was in 2016 even ambitieus
als concreet: in 2020 kan iedere Nederlander die dat wil

veilig en gebruiksvriendelijk beschikken over zijn eigen
gezondheidsgegevens in een eigen online omgeving.

Terugblik afgelopen vier jaar
We zijn inmiddels in 2020 en er is in vier jaar MedMij
een hoop gerealiseerd op weg naar meer regie
over gezondheid. Het MedMij-programma heeft
een afsprakenstelsel en een eerste uitgebreide
set aan informatiestandaarden ontwikkeld, zodat
mensen een veilige en betrouwbare persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken
waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld met de
systemen van zorgverleners. Op dit moment voldoen
20 leveranciers met hun PGO aan de strenge eisen en
standaarden van MedMij en is er een regeling van de
overheid die het mogelijk maakt dat burgers kosteloos
een PGO kunnen kiezen en gebruiken, mits deze het
MedMij-label heeft. De PGO-leveranciers onderscheiden
zich met aanvullende gebruiksmogelijkheden in hun
product, zoals veilig communiceren met zorgverleners,
leefstijladviezen en e-health toepassingen. Zo ontstaat
er steeds meer waarde voor de PGO-gebruiker naast
grip op gegevens. Ook zijn vele zorgverleners druk
met hun ICT-leveranciers in de weer om te voldoen

aan het afsprakenstelsel, zodat in 2020 steeds meer
gezondheidsgegevens beschikbaar komen in PGO’s.
Om te beginnen de informatie van de ziekenhuiszorg,
huisartsen, GGZ, care, geboortezorg en medicatie. Deze
ontsluiting van informatie wordt versneld door de
zogeheten sectorale Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-programma’s).

Van tijdelijk programma naar Stichting MedMij
Deze eindrapportage beschrijft waar we nu staan in
de ambitie om mensen meer regie te geven over hun
gezondheid. Trots bij alle betrokkenen na vier jaar
MedMij is op zijn plaats. Inmiddels is voor het beheer
en de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel en
de standaarden Stichting MedMij opgericht, die per
1 januari 2020 het stokje van het tijdelijke programma
overneemt. We zijn er klaar voor om het aantal PGOgebruikers en de beschikbare hoeveelheid gegevens in
de PGO’s in 2020 een vlucht te laten nemen. Daarmee
is MedMij niet af. De stichting gaat het mogelijk
maken dat andere zorgsectoren en gegevensbronnen
kunnen gaan uitwisselen met PGO’s. Ook worden de
gebruiksvriendelijkheid en toepassingsmogelijkheden
binnen PGO uitgebreid.

M I J L PA L E N

MedMij in vogelvlucht
2011
Eerste kamer verwerpt
het wetsvoorstel

2 01 3
Patiëntenfederatie
ontwikkelt visie

201 5
Coalitie vanuit het
Informatieberaad Zorg

voor landelijk elektronisch
patiëntendossier

om mensen te betrekken bij hun
gezondheid: de persoonlijke
gezondheidsomgeving

slaat handen ineen voor
start programma

STA RT

OPRICHTING

LIVE

Programma
MedMij

Stichting
MedMij

MedMij
website

STA RT

L I V EG A N G

Eerste gegevens
uitwisseling

OPENING

MedMij loket
leveranciers

R I S I CO A N A LYS E

Eerste kickstart
omgevingen

in gecontroleerde
livegang

LANCERING

BENOEMD

Deloitte

P U B L I C AT I E

Bestuurders
stichting

informatiestandaard
‘sturen beelden’

Toolkit voor zorg
aanbieders

UITREIKING

OPLEVERING

E H E A LT H W E E K

Naam MedMij
gelanceerd

Afspraken
stelsel 0.1

VA STG E ST E L D

STA RT

OPGELEVERD

Programma PROVES met
eerste beproevingen

Standaard
PDF/A

OPLEVERING

Afspraken
stelsel 1.0

E E R ST E
AANMELDINGEN

Kandidaatdeelnemers

Proof of Concept (PoC)

Afspraken
stelsel 1.1

PROVES

Eerste PoC’s
op standaarden
(PROVES)

UITREIKING

Eerste label aan
dienstverlener
zorgaanbieder

LSP+ ontvangt
MedMij-label
als DVZA

(DVZA)

201 6

2 01 7

201 8

I B - N OT I T I E

Informatieberaad Zorg

P U B L I C AT I E

Basisgegevensset
Zorg (BgZ)

‘Wat betekent
MedMij voor mij’
met richting en
ontwerpprincipes

Medicatie
Labuitslagen
Allergie-intolerantie
Zelfmetingen

6

MedMij Eindrapportage

STA RT

PoC (PROVES)
Fase 2

P U B L I C AT I E

I N FO R M AT I E STA N D A A R D E N

LANDELIJKE MEDIA

Eerste keer MedMij
in landelijke media
(Radio 1 en Volkskrant)

BGZ 2017 en
huisartsgegevens

2020

STA RT

Impuls
financiering

PoC (PROVES)
Fase 3

voor PGOleveranciers
door VWS

OPLEVERING

Eerste informatie
standaarden

E E R ST E O V E R Z I C H T

Van 13 PGO’s op
Digitale Zorggids

2 01 9

OPENING

Toetredings
proces
voor partijen om
label te halen

UITREIKING

UITREIKING

2 PGO‘s met
MedMij-label

WERVING

Coalities
voor gecontro
leerde livegangen

5 PGO‘s met
MedMij-label

GETEKEND

Eerste
overeenkomsten
gecontroleerde
livegangen

UITREIKING

23 PGO‘s met
MedMij-label

P U B L I C AT I E

PGO-keuzehulp
door Patiënten
federatie Nederland

‘ MedMij is
nu van
een heleboel
mensen’
INTERVIEW

Mark Elstgeest
	‘In een recordtempo was
het maximale aantal
inschrijvingen voor de
subsidie bereikt. Dan
gebeurt er dus echt wat.’

‘Programma’s zijn er om te worden opgeheven’, vertelt Mark Elstgeest.
‘Vanaf het begin is het een strategische en principiële keuze geweest om

Mark Elstgeest werd in 2016 door MedMij

de toetreding van MedMij-deelnemers en de handhaving van het label niet

gevraagd om een aantal weken mee te schrijven

vanuit het programma te doen. Daarom is Stichting MedMij opgericht en is er

aan het programmaplan, maar werd uiteindelijk

een beheerorganisatie ingericht. Nu beiden stevig staan, is het een mooi en

Nu het programma stopt, neemt ook hij afscheid.

programmamanager en boegbeeld van MedMij.

natuurlijk moment om te stoppen met het programma.’
Wat bedacht is, werkt echt
Mark geeft aan dat hij wel wat verder had willen zijn met
de praktijkimplementatie van MedMij. ‘Natuurlijk zijn er
onlangs echte gegevens door echte mensen uitgewisseld
in twee gecontroleerde livegangen. Een mijlpaal in de
geschiedenis van MedMij, want er is aangetoond dat wat
door MedMij bedacht is, werkt in de praktijk. Echter dachten
we drie jaar geleden verder te zijn dan we nu staan. Wat in
de praktijk nodig is om gegevensuitwisseling van de grond
te krijgen, is omvangrijker en ingewikkelder dan we dachten.
Maar dit is wel een proces dat moest plaatsvinden om ons
doel te halen. Want we zitten met een soort legacy-probleem.
Gaandeweg werden problemen uit het verleden steeds
zichtbaarder. Bijvoorbeeld dat gegevens ver weggestopt
zitten in systemen en dat informatiebeveiligingsoplossingen
niet op orde zijn. Als de implementatie van MedMij wat
langer duurt, maar wij wel mede afgedwongen hebben
zulke kronkels uit het systeem te hebben gehaald, dan is
dat een prima ontwikkeling. Daarbij is dit ook een bijzonder
programma. Onze opdracht was dat er gegevensuitwisseling
‘in het veld’ moest gaan plaatsvinden. Wij hebben daarvoor
randvoorwaarden moeten neerzetten, zoals het MedMij
Afsprakenstelsel en informatiestandaarden. Dat is gelukt,
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we zijn al een tijdje klaar om te beginnen. Maar vervolgens
zijn we wel afhankelijk van hoe de zorg in Nederland dit
gaat oppakken, met alle uitdagingen die daarmee gepaard
gaan. Wij kunnen dus sturen op de producten die we zelf
opleveren, maar niet op de snelheid waarmee die producten
in gebruik worden genomen.’ ‘MedMij heeft altijd flink
ingezet op communicatie en implementatie om verschillende
doelgroepen wegwijs te maken in de wereld van MedMij en
hulp te bieden bij implementatie.’ ‘Dat hebben we heel goed
gedaan. Voor mensen die professioneel met de uitwisseling
van gezondheidsgegevens bezig zijn, is MedMij inmiddels
onherroepelijk. Dat was drie jaar geleden wel anders. Maar
uiteindelijk geldt wel: PGO’s in heel Nederland en in elke
sector implementeren, dat is een grote uitdaging en niet
iets voor MedMij alleen.’

mij een hoogtepunt. Veranderingen ontstaan pas als je
fysiek dingen gaat veranderen, zoals met de uitreiking van
de labels. Dan besta je ineens in real life. Eigenlijk begon

Periode vol hoogtepunten

Op de vraag welk advies Mark voor Ronald Gorter heeft,
antwoordt hij direct: ‘Ik zie twee sporen die belangrijk zijn:
implementatie in de praktijk en de doorontwikkelkalender.
Aan beide moet je prioriteit geven. Natuurlijk is het
superbelangrijk om vanuit de eerste livegangen meer
bekendheid te genereren en op veel plekken implementatie
van de grond te krijgen. Dat moet een speerpunt zijn.
Parallel daaraan zie ik ook dat de doorontwikkeling van de

Terugkijkend op zijn MedMij-periode vroegen we Mark naar
zijn hoogtepunten. ‘Dat is natuurlijk het MedMij Event, dat
we jaarlijks organiseerden. Onze acceptatie en bekendheid
zag je fysiek voor je door de resultaten die we konden
laten zien en door het groeiend aantal mensen dat eropaf
kwam. Het werd ieder jaar groter en de reacties werden
steeds positiever. Ook de uitreiking van de labels zijn voor

‘MedMij heeft altijd
flink ingezet op communicatie
en implementatie’
dat in de zomer van 2018 al toen VWS de subsidieregeling
voor PGO-leveranciers lanceerde. Dan word je echt getest.
En wat bleek? In een recordtempo was het maximale
aantal inschrijvingen voor de subsidie bereikt. Dan gebeurt
er dus echt wat.’

Advies voor Ronald

standaarden en het afsprakenstelsel gewoon doorgaan.
Als meer mensen met PGO’s gaan werken, moeten ze niet
teleurgesteld raken in wat je er allemaal niet mee kan.
Daarom zou ik adviseren om de doorontwikkelkalender te
blijven uitvoeren, ook al voelt dat nu alsof de prioriteit bij
het laten vliegen van gegevensuitwisseling hoort te liggen.
Het kan tegenstrijdig aanvoelen, maar implementatie en
doorontwikkeling horen hand in hand te gaan.’

Tijd om los te laten
Het loslaten van MedMij is voor Mark gek genoeg niet
vreemd. ‘Het is iets wat ik het afgelopen jaar al een beetje
heb moeten doen. Niet door mijn naderende afscheid,
maar door het succes van MedMij. Want wat ik weet uit
deze en andere verandertrajecten, is dat je bij succes moet
leren om los te laten. MedMij is steeds bekender geworden.
Dat betekent dat er door veel mensen aan MedMij wordt
gewerkt en er veel over wordt gepraat. Mooi natuurlijk,
maar daardoor ontstaat er ook misinformatie. Dat kan
ongemakkelijk zijn, omdat wij als programma geen controle
meer hadden over alles wat er over ons gezegd werd. Maar
ik weet dat het een onderdeel is van ons succes. En dat je
dat dus moet accepteren. Wij hebben iets goeds neergezet.
En nu is MedMij van een heleboel mensen.’

ST R AT EG I E M E D M I J

Hoe staat het er nu voor
met de uitwerking van de
ontwerpprincipes?
In 2017 is in de stuurgroep uitgebreid gesproken over de strategische
doelstelling en de ontwerpprincipes van MedMij ten behoeve van

Concluderend

PGO’s in Nederland. Deze ontwerpprincipes zijn uitgewerkt in de

De ontwerpprincipes zijn uitgangspunt
geweest bij de totstandkoming van MedMij
en zijn nu geborgd in het afsprakenstelsel.
De belangrijkste stap die nu gezet moet worden in
de ontwikkeling van MedMij is het breed beschikbaar
komen van gegevens. Parallel daaraan zal MedMij
vol blijven inzetten op het doorontwikkelen van
de gebruiksmogelijkheden binnen PGO’s. Het is
noodzakelijk om marktontwikkelingen
rond PGO’s te volgen en waar nodig
interventies te doen.

notitie van MedMij voor het Informatieberaad en vormden de
leidraad voor de strategische koers van het programma.

Ontwerpprincipes MedMij
1

Het gaat om het leven, niet de ziekte.
Dit komt duidelijk tot uiting in alle marketing
en communicatie van MedMij. MedMij richt
zich niet op patiënten, maar op alle burgers
van Nederland. Het is belangrijk om dit
principe consequent over te blijven brengen,
omdat het logischerwijs veel gaat over de
beschikbaarheid van medische gegevens in
PGO’s. Maar het gaat niet om de gegevens an
sich, maar om wat de gebruiker er mee kan
doen in het kader van zijn/haar gezondheid.
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Iedere inwoner van Nederland heeft
het recht om een digitale versie van
de eigen gezondheidsgegevens te
verzamelen, te beheren en te delen.
Opvragen van de persoonlijke digitale
gezondheidsgegevens is gratis.

5

4

De regie over een PGO ligt bij de patiënt.
Dit is onomstotelijk geregeld in het MedMij
Afsprakenstelsel. Waar het gaat om het
machtigen van ouders of mantelzorgers voor
minderjarigen of gebruikers die zelf niet in
staat zijn met een PGO te werken, is nog
doorontwikkeling van het stelsel nodig.
Hierbij speelt ook de afhankelijkheid van
het ‘Programma Machtigen’ van BZK/Logius
een rol.

Gezondheidsgegevens worden
veilig gepresenteerd, met optimale
bescherming van de privacy en via een
gebruikersvriendelijke en betrouwbare
inlogmethode.

6

Dit is de basis van het ontwikkelde
afsprakenstelsel. Hierop vindt ook
beheer en handhaving door MedMij
op plaats. Doorontwikkeling zal de
komende jaren plaatsvinden in zowel de
gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden
van het inloggen als de hoogte van het
authenticatieniveau. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de afhankelijkheid
van de ontwikkelingen vanuit de wet Digitale
Overheid bij BZK/Logius.

De PGO-gebruikersregeling van VWS
zorgt ervoor dat burgers kunnen kiezen
uit verschillende PGO’s die voldoen aan
MedMij. Daarmee is er een markt voor PGO’s
ontstaan. Om daar ook ‘gevulde’ PGO’s van
te maken, is een versnelling nodig in de
gegevensontsluiting bij de zorgaanbieders.
Deze versnelling vindt naar verwachting in een
aantal belangrijke zorgsectoren in 2020 plaats.

De keuze voor een PGO ligt bij de patiënt.
Door de PGO-gebruikersregeling kan
iedere burger zelf kiezen voor een PGO.
MedMij promoot dit uitgangspunt actief en
door uniforme standaarden te hanteren
blijft dit mogelijk. Tegelijkertijd zien we in
regionale implementaties dat consortia van
zorgverleners en PGO-leveranciers werken
aan de eerste opschaling en dat daarbij een
of twee voorkeurs-PGO’s worden aangeboden.
MedMij wil deze opschaling niet remmen, want
als de ICT-leverancier van een zorgverlener
over het MedMij-label beschikt, kan de patiënt
met iedere PGO gegevens uitwisselen met
deze zorgverlener.
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De (digitale) communicatie tussen
patiënt en zorgverlener is een dialoog.
Hierin is voorzien door te werken met
informatiestandaarden die twee kanten op
werken (pull en push). Ook standaarden
als zelfmeetgegevens geven vorm aan
deze dialoog. De komende jaren is in
de doorontwikkelkalender een verdere
uitbreiding van interactiemogelijkheden
voorzien.

Gezondheidsgegevens kunnen worden
meegenomen van de ene persoonlijke
gezondheidsomgeving naar een andere
persoonlijke gezondheidsomgeving.
Een burger kan een andere PGO nemen en in
die PGO opnieuw zijn gezondheidsgegevens
opvragen en verzamelen. Dan heeft de burger
een nieuwe PGO met al zijn gegevens. Er is
nog geen voorziening om de gegevens die
iemand in een PGO heeft gecreëerd over te
brengen in een andere PGO. Het uitwerken
van een dergelijke overstapservice (zoals
nummerbehoud bij mobiele telefonie) staat
op de ontwikkelkalender van MedMij.

8

Een persoonlijke gezondheidsomgeving
is géén vervanging van het dossier van
een zorgverlener.
Vanzelfsprekend. De zorgaanbieder
blijft verantwoordelijk voor zijn eigen
dossiervoering, de burger vraagt een afschrift
ervan op voor in zijn PGO, zijn persoonlijke
hulpmiddel.

Resultaten
MedMij Afsprakenstelsel
MedMij Standaarden
Financieringsstelsel
MedMij Support
Communicatie
Proof of Concepts

Ronald Gorter
	‘De eerste veilige uitwisselingen
tussen patiënt en zorgverlener
hebben plaatsgevonden. Nu is het
aan de markt om ook echt met
MedMij aan de gang te gaan.’
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R E S U LTAT E N

M E D M I J A FS P R A K E N ST E LS E L

Het borgen van
betrouwbaarheid,
integriteit en
vertrouwelijkheid
Het afsprakenstelsel borgt de betrouwbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van MedMij. Vanuit deze waarden wordt het
afsprakenstel continu doorontwikkeld. Daarbij wordt actief gebruik
gemaakt van feedback van gebruikers en de ervaringen uit de
Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. Het afsprakenstelsel
is flexibel van opzet om innovatie mogelijk te maken.
Van project naar beheer

Middelen en implementatie-ondersteuning

Gestart als project MedMij Afsprakenstelsel is er
gestructureerd gewerkt aan een basisversie waar
deelnemers op konden toetreden. Dit was in september
2018 het geval. Begin 2019 is release 1.1.1 van het
afsprakenstelsel overdragen aan de Beheerorganisatie
en in productie genomen, zodat deelnemers er mee
aan de slag konden. MedMij hecht veel waarde aan de
feedback van leveranciers en neemt deze mee in haar
doorontwikkeling.

Hoe meer er in het afsprakenstelsel wordt opgenomen,
hoe meer uitleg er vervolgens nodig is om er mee aan
de slag te gaan. De ontwikkeling van middelen om het te
verduidelijken en handvatten te bieden aan partijen is
een doorlopende inspanning. Denk hierbij aan factsheets,
praatplaten en een infographic. Belangrijk is ook het
uitdragen van de visie op netwerkdenken waarin rollen en
verantwoordelijkheden centraal staan.

Een Change Advisory Board geeft de doorontwikkeling van
het afsprakenstelsel vorm op basis van thema’s als:
Gebruiksvriendelijk inloggen
Abonneren op Notificaties
KoppelMij
Dataportabiliteit
Managementrapportages
Versie en Release Beleid
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Ook heeft het team uitleg verzorgd op talloze beurzen
en bijeenkomsten en ondersteunt MedMij de VIPPprogramma’s bij het vertalen van het afsprakenstelsel
naar de verschillende sectoren. Daarnaast zijn er
verschillende architectuurscans opgeleverd en wordt
er veel samengewerkt met het Architectuurboard en
-werkgroepen van het Informatieberaad. De architecten
nemen deel aan verschillende klankbordgroepen, zoals
TWIIN, Koppeltaal, Regie op Gegevens, Data Deel Delta,
VIPP GGZ, Babyconnect en PROVES. Ook organiseert MedMij
deelname aan FHIR-trainingen en architectuursessies.

	Mark Elstgeest, programmamanager
‘De samenwerking in de stuurgroep heb ik als
zeer constructief en effectief ervaren. Goede
besluitvorming, stevige interventies en ruimte
voor conceptuele en strategische discussies
waren daarbij belangrijk, zeker ook omdat het
een ontwikkelprogramma is.

R E S U LTAT E N

M E D M I J STA N D A A R D E N

Relevantie in
ontwikkeling,
oplevering en
beheer
Eén van de pijlers van MedMij is het
gestandaardiseerd kunnen uitwisselen van
informatie, oftewel: MedMij Standaarden.
Daarvoor zijn binnen de mogelijkheden van
het afsprakenstelsel relevante standaarden
ontwikkeld, die een krachtig fundament
vormen voor het gebruik van PGO’s.

Huidige MedMij Standaarden:
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 Allergie-Intolerantie

eAfspraak

Basisgegevensset Zorg

Huisartsgegevens

Basisgegevens GGZ

Labuitwisseling

 Basisgegevens
Langdurige zorg

Medicatieproces

Beelden

Zelfmetingen

PDF/A

Totstandkoming standaarden

Juiste toepassing

Waar mogelijk zijn deze standaarden afgeleid van
bestaande standaarden binnen Nederland. Het
gaat hierbij dan om standaarden die reeds gebruikt
worden binnen de zorg en die daarmee hun waarde
reeds hebben bewezen. Tevens wordt de betreffende
informatie, die volgens de standaard wordt uit
gewisseld, ook reeds verzameld door zorgverleners
en dus beschikbaar voor PGO’s.

Om deelnemer te worden van MedMij dienen partijen
op een juiste wijze informatiestandaarden toe te passen
binnen hun systemen. Om dat te kunnen toetsen, is
een kwalificatieproces ingericht. In dit proces is voor
deelnemers duidelijk op welke gronden zij worden
getoetst, waaraan zij moeten voldoen en welke resultaten
dan worden verwacht. Naast scripts en een proces is
ook een testomgeving ingericht en beschikbaar gesteld,
waarvan leveranciers gebruik kunnen maken.

Echter, voor bepaalde informatie die gewenst is in
PGO’s bleken nog geen standaarden beschikbaar te
zijn. In die voorkomende gevallen zijn er MedMij eigen
standaarden ontwikkeld.

Ontwikkeling

Softwareleverancier

Er is een ontwikkelproces voor informatiestandaarden
uitgewerkt, ingericht en uitgevoerd. Aan de hand van dit
proces zijn bewuste keuzes gemaakt welke standaarden
wel en welke (voorlopig) niet zijn ontwikkeld. Hiervoor
start MedMij altijd met een brede verkenning naar
mogelijkheden en wenselijkheden. Aansluitend wordt
de ontwikkeling ter hand genomen, waarbij ook experts
buiten MedMij worden betrokken. Wanneer de standaard
voldoende volwassen is, vindt een openbare consultatie
plaats. Tevens voeren we een gerichte veldconsultatie
uit, waarbij partijen uit de zorg actief worden benaderd
om input te geven.

‘Fijn dat we als ECDleverancier mogen
meedenken. Want
proces en informatie
moeten in ons pakket
bij elkaar komen,
en dat is soms best

In de loop van het programma is een belangrijke stap
gezet om ontwikkelde standaarden te verbeteren
voorafgaand aan een brede uitrol. Middels PoCs binnen
het programma PROVES zijn alle standaarden getoetst in
een testomgeving. Hierdoor is de volwassenheid van de
standaarden toegenomen.

Beheer

HL7 FHIR

Wanneer standaarden zijn gepubliceerd, dan begint
het pas echt. Want zonder goed onderhoud zijn deze
zo verlopen. Daarom is een beheerproces ingericht en
wordt deze uitgevoerd. Bij het beheer worden de externe
ontwikkelingen rondom standaarden verbonden aan
de wensen en eisen vanuit deelnemers van MedMij. Bij
het beheer worden de externe ontwikkelingen rondom
standaarden verbonden aan de wensen en eisen vanuit
deelnemers van MedMij.

Op het gebied van technische standaarden is HL7 FHIR
het meest modern. Door deze standaard binnen MedMij
als basisuitgangspunt te nemen, hebben we bijgedragen
aan de versnelling van de toepassing van HL7 FHIR in
Nederland. Tevens heeft deze keuze ervoor gezorgd dat de
leveranciers van PGO’s slechts één technische standaard
hoeven in te bouwen, en niet een veelvoud aan technische
standaarden die elders in sectoren voorkomen.

Met de verdere groei van MedMij is het beheer steeds
belangrijker geworden. Het succes van MedMij is direct
afhankelijk van een goed beheer, en het daaraan
gerelateerd releasebeleid. Daarom is veel tijd geïnvesteerd
om het beheer integraal vorm te geven om juist de
wereld van MedMij en de wereld van de veelheid aan
informatiestandaarden op elkaar afgestemd te krijgen en
te behouden. Want MedMij Standaarden staan niet alleen,
maar zijn afgeleid van en gebaseerd op een veelheid van
algemene informatie- en technische standaarden.
Om de mogelijkheid te bieden aan andere partijen om
met informatiestandaarden onderdeel te worden van
MedMij is een toetsingsproces ingericht. Hierdoor wordt
het mogelijk dat ontwikkelingen van standaarden niet
alleen binnen MedMij hoeven plaats te vinden.
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Vanuit het ministerie van VWS wordt gestimuleerd
om tot generieke oplossingen te komen voor het
standaardisatievraagstuk binnen de zorg. Eén van deze
ontwikkelingen is het opstellen van Zorg Informatie
Bouwstenen (zibs). Binnen MedMij Standaarden hebben
we waar mogelijk gebruik gemaakt van deze zibs.
Daarmee vormen wij het eerste grote platform voor de
toepassing van zib’s.

Persona’s
Voor het ontwikkelen en verbeteren van de standaarden
zijn persona’s opgesteld. Deze beschrijven verschillende
cliëntpaden in de zorg, van een jonge student die
verhuist (Thomas) tot een bejaarde meneer (Kenneth).
Daarmee hebben we de verschillende sectoren in de
zorg in beeld gebracht.
Deze persona’s zijn zo goed ontvangen, dat ze ook in
andere programma’s (waaronder VIPP) worden gebruikt
om inzicht te geven in de processen, in de gewenste
informatie-uitwisseling en in de benodigde stappen
daarin. Op grond van de persona’s zijn use cases
uitgewerkt, waarmee met name door de verschillende
ontwikkelaars bij de software leveranciers wordt gewerkt.

Ziekenhuiszorg

Eerstelijns zorg

Ouderenzorg

GGZ

Geboortezorg

Zorg voor
kwetsbare ouderen

F I N A N C I E R I N G SST E LS E L

R E S U LTAT E N

Stimulans via het
Financieringsstelsel
Om beide domeinen (personen en zorgaanbieders) te
stimuleren heeft het ministerie van VWS verschillende
financieringsregelingen gepubliceerd. MedMij heeft
daarbij geadviseerd. In de VIPP-regelingen die vanaf
medio 2018 gepubliceerd zijn, is als verplichting
opgenomen dat zorgaanbieders conform MedMij gegevens
vastleggen en ontsluiten.

Geboortezorg (Babyconnect)
ZO R G A A N B I E D E R

Langdurige zorg (InZicht)
Eerste lijn (OPEN)
GGZ (VIPP GGZ)
Klinieken (VIPP)

Medisch specialistische zorg (VIPP 5)

Ziekenhuizen (VIPP)

Geert Jan den Hengst

PERSOON

	‘Met een persoonlijke

2 017
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Impulsfinanciering
PGO-leveranciers
25 leveranciers
€ 160.000

2 01 8

2 01 9

Structurele
financiering
PGO-gebruik

Impulsfinanciering
PGO-gebruik

2 020

€ 7,50 per actieve
PGO-gebruiker

2 021

2022

2023 E N V E R D E R

gezondheidsomgeving kan
ik een specialist al voor mijn
bezoek informatie sturen.’
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M E D M I J S U P P O RT

Implementatie van
MedMij Support
Een PGO krijgt waarde als deze gevuld kan worden met gegevens uit
de medisch dossiers van zorgaanbieders. MedMij Support is opgericht
om zorgaanbieders te ondersteunen bij het aansluitproces en om
gegevensontsluiting te stimuleren.
Deze ondersteuning bestaat uit het toelichten van de
toegevoegde waarde van PGO’s, uitleggen hoe MedMij
werkt en het begeleiden van het aansluitproces met de
gewenste Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Sinds de
oprichting van support zijn vele zorgaanbieders geholpen
met het beantwoorden van vragen als; wat is MedMij,
waarom zou ik deelnemen en hoe sluit ik aan?

Support is met name actief geweest in het informeren
en ondersteunen van de GGZ, huisartsenzorg, care,
ziekenhuiszorg en farmacie. Daarbij letten we op de
specifieke behoeftes en kenmerken van de sectoren,
en is de ondersteuning afgestemd op de fase waarin
de zorgaanbieder zich bevindt.

Wissel veilig &
betrouwbaar uit
via MedMij

GEBRUIKEN
Jij hoort bij MedMij
en gaat voor
patiënt centraal

AT T E N D E R E N
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Toolkit

De MedMij Participatiegids

De Toolkit biedt de zorgaanbieder een
totaaloverzicht van alle beschikbare onder
steunende middelen aangeboden door
support. Deze middelen, zijn opgedeeld in
de verschillende fases.

De inzet van PGO’s zorgt voor een
veranderde rol voor patiënten en vraagt een
intensievere samenwerking van patiënten
en zorgverleners. Het is daarom goed om
patiënten en zorgverleners vanaf het begin
goed te betrekken bij deze ontwikkelingen.
De participatiegids staat vol methoden om
patiënten te betrekken en mee te laten denken.

Stappenplan MedMij

ORIËNTEREN

Uitwisselen met
patiënt via PGO’s
komt eraan

Een greep uit de diverse activiteiten en producten van support:

IMPLEMENTEREN
Maak je techniek
& organisatie klaar
voor MedMij

Het stappenplan biedt zorgaanbieders
houvast ter voorbereiding op het
aansluitproces.

MedMij-canvas
Het MedMij-canvas wordt ingezet om met
verschillende stakeholders in een regio of
coalitie te bespreken wat de scope en aanpak
van het implementatieproject worden, en zo
het plan van aanpak vorm te geven.

Koplopersnetwerk
Het koplopersnetwerk is in 2018 opgericht en
bestaat uit zorginitiatieven die vooroplopen in
het aansluitproces van MedMij. Minimaal vier
keer per jaar komen deze initiatieven samen
om ‘lessons learned’ uit te wisselen.

Trainingen
Diverse trainingen zijn ontwikkeld vanuit
de train-de-trainer gedachtegang. Zo zijn
projectleiders VIPP-GGZ als consultants
getraind in het MedMij gedachtegoed en
aansluitproces.

Sla je gezondheid op
Onder de campagnenaam ‘Sla je gezond
heid op’ ontwikkelt MedMij een tool en
communicatiemateriaal om de zorg te
ondersteunen bij de implementatie van
MedMij vanuit de spreekkamer. Met de
tool en het communicatiemateriaal kan de
zorgverlener de patiënt op weg helpen met
PGO gebruik. Na een pilot zal het concept in
2020 gelanceerd worden.

Evaluatieaanpak
‘gecontroleerde livegangen’
Met de evaluatieaanpak heeft MedMij
Support implementaties ondersteund
door zowel het gebruik van PGO’s als het
aansluitproces te evalueren.

PGO Keuzehulp
(Patiëntenfederatie Nederland)
De PGO keuzehulp op digitalezorggids.nl
van Patiëntenfederatie Nederland biedt de
zorggebruiker ondersteuning in de keuze
voor een PGO met MedMij-label die het
best past bij zijn of haar behoeften en
persoonlijke situatie.

Samenwerkingsafspraken
met VIPP-programma’s
Sinds de introductie van de VIPPregelingen is MedMij een onderdeel van de
resultaatverplichtingen. MedMij Support
heeft samenwerkingsafspraken gemaakt
met de verschillende programmabureaus
van deze regelingen. Met deze afspraken
kan de gewenste ondersteuning per sector
en VIPP-regelingen worden aangeboden.

R E S U LTAT E N

384.000
paginaweergaven

415
uur
aan video

Veel website
bezoek

415 uur op
YouTube

In augustus 2017
lanceerden we medmij.nl.
Drie jaar later staat de teller
op ruim 384.000 pagina
weergaven. De bezoekers
weten we ook lang aan ons te
binden, met een gemiddeld
bezoek van 2,5 minuten.

MedMij ontwikkelde tot
nu toe 19 audiovisuele
producties (video’s en
animaties). Alleen al op ons
eigen YouTube-kanaal is
in totaal 415 uur aan video
bekeken.

MedMij.nl

youtube.com

+2.300
volgers

+1.600
volgers

Enorme groei
LinkedIn

Interactie
Twitter

We begonnen in 2017 met
LinkedIn. Na een rustige
start zijn we dit kanaal in
2018 serieus gaan inzetten.
Dat resulteerde in een
spectaculaire groei. MedMij
heeft nu ruim 2.300 volgers,
waarvan 1500 nieuwe volgers
in de afgelopen 12 maanden.

MedMij startte in 2016 met
Twitter. Het Twitter-account
telt nu bijna 1600 volgers
met een hoog engagement
ratio. Een goed middel om
in gesprek te blijven met
zorgprofessionals.

linkedin.com/medmij

#MedMij

CO M M U N I C AT I E

Van basis op orde tot
begrip in de zorgsector
In de afgelopen vier jaar is er vanuit MedMij veel ontwikkeld, opgeschreven,
verspreid en verteld. Maar voornamelijk heeft het communicatieteam zich
ingezet in de ambitie om elke inwoner van Nederland de regie te geven
over de eigen gezondheidsgegevens. Hoe? Door te (laten) begrijpen en
verbinden. Hoog over en hands on!
2016 – De basis op orde
De start van het programma vraagt om een eigen
beeldmerk, stijl en vormgeving. Te beginnen bij een naam:
MedMij. Een volgende stap is de juiste huisstijl. Een stijl
die alle jaren goed is blijven staan en MedMij als merk
onderscheidend heeft neergezet. Ook de pay-off werd
gelanceerd, namelijk: ‘grip op je gezondheid’, want dat
is het uiteindelijke doel van MedMij. De huisstijl wordt
met een handboek opgeleverd. Een goede basis waar
in de jaren daarna veel communicatiemiddelen uit zijn
voortgekomen.

2017 – Wat?
Dit jaar staat vooral in het teken van het ‘wat’. Wat is
MedMij? Een jaar van informeren en inspireren. Dit jaar
gaat over het opbouwen van naamsbekendheid van
MedMij bij de belangrijkste stakeholders, namelijk de
zorgaanbieders en ICT-leveranciers. Dat doen we door
middel van een eigen MedMij-event, maandelijkse
nieuwsbrieven, publicaties, factsheets en heel veel
presentaties aan kleine groepen. We leveren vooral veel
communicatiematerialen op die vertellen wat MedMij is.
De reden daarvoor is dat MedMij (en zijn afsprakenstelstel)
nieuw, complex en vooruitstrevend is. Daar is veel uitleg
voor nodig. We leggen uit waarom MedMij nodig is, wat
MedMij oplevert (what’s in it for me?) en wat er nodig
is om het voor elkaar te krijgen. Het verhaal is niet
eenvoudig, dus we zetten in op de kracht van de herhaling.
Eind 2017 wordt de communicatie naar het grote publiek
voorbereid, maar het blijkt dat de zorggebruiker nog niet
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geïnformeerd hoeft te worden. Zolang de zorggebruikers
nog geen handelingen kunnen verrichten in een PGO,
heeft de communicatie en voorlichting niet het gewenste
resultaat. De landelijke media zitten er wel bovenop. Dat is
een positieve ontwikkeling!

2018 – Hoe?
In 2017 ontstaat het beeld dat MedMij onvermijdelijk is
geworden. Na de gebruikelijke weerstand bij verandering,
snappen de belangrijkste stakeholders dat MedMij een
positieve bijdrage levert aan de zorg in Nederland. De
vraag naar het ‘hoe’ staat dit jaar centraal. Dat betekent
veel instructies naar ICT-leveranciers en zorgaanbieders.
We richten ons aan de zorgaanbieders-kant met name tot
ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. In dit jaar zorgen
de ontwikkelingen rondom het MedMij Afsprakenstelsel
en de standaarden voor een herijking van de visie van
MedMij. Niet alleen het verhaal van overmorgen, maar ook
het (eerlijke) verhaal van morgen is belangrijk om aan de
doelgroepen te vertellen. Realisme over wat MedMij op de
korte termijn mogelijk maakt is nodig. MedMij lost niet alle
problemen op. En zeker niet meteen.
Tegelijkertijd zorgen nieuwe VIPP-regelingen ervoor dat
nieuwe zorgsectoren voor het eerst van MedMij horen.
Zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor hen
staat de ‘wat’-vraag centraal. Dat betekent dat we veel
doelgroepen moeten bedienen die op een verschillende
plek zijn in hun informatiereis over MedMij. Dat zorgt voor
een divers aanbod aan communicatiematerialen, goed
afgestemd op elke doelgroep.

2019 – Mijlpalen en successen
2019 staat in teken van mijlpalen en
successen. De eerste MedMij-labels worden
uitgereikt! Het MedMij-label staat voor een
betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling.
Het is het jaar van ‘wanneer’. Elke maand zijn
er weer nieuwe successen. Meer landelijke
media, meer MedMij-labels en meer
ambassadeurs die positief publiceren over
MedMij. De vakpers publiceert regelmatig
over MedMij, de landelijke media ook
steeds meer. Nog steeds is het niet nodig
landelijke grootschalige communicatie te
verzorgen voor alle Nederlanders. De eerste
ontsluitingen zullen regionaal ontstaan.
Daarom ontwikkelen we materialen voor de
zorgverlener die overgaat op MedMij om zijn
zorggebruikers te informeren. Vanaf nu staan
we klaar om regionaal te communiceren, daar
waar het relevant is.

Hiernaast en op de volgende
twee pagina’s zoomen we in op
de online en offline prestaties
van MedMij.
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waardering

3.000
abonnees

Read
all about it

MedMij
Event

Nieuwsbrief

Landelijke
media

In totaal hebben we vier
MedMij Events georganiseerd.
Bij de eerste editie verwelk
omden we 200 bezoekers.
De laatste twee keer telden
we ruim 400 gasten. De
waarderingen voor het MedMij
Event zijn erg hoog, met een
gemiddelde van 4,32 op
een schaal van 5.

MedMij haalde door de
jaren heen regelmatig de
landelijke media, onder
andere de Volkskrant en het
NRC. Dat resulteerde telkens
in een goede spin-off in
websitebezoek en in het aantal
social media-volgers.

MedMij.nl

MedMij.nl/nieuwsbrief

MedMij.nl/medmij-in-de-media

Check
highscore

nieuwsberichten

203

10.000
bezoekers

Serious Game

Nieuwsfabriek

Op de beurs

We bedachten en ontwikkelden
een serious game: de grote
Grip op je Gezondheidsgegevens
Game. De game is uitgetest op
Democratie Festival in Nijmegen
en op VnVN-congres. Dit was een
groot succes. Met die reden is
de game ook ingezet tijdens het
laatste MedMij Event en wordt
de game verder in ontwikkeling
gebracht.

MedMij publiceerde in
de afgelopen jaren 203
eigen nieuwsberichten en
haalde gemiddeld vijf keer
per maand de bekende
zorgmedia (ZorgVisie,
ICT&Health, Skipr etc).

MedMij was drie keer
aanwezig op de Zorg&ICT Beurs
(10.000 bezoekers per keer) en
op de openingsmanifestatie
van de E-healthweek. Dit jaar
sprak Ronald Gorter, voorzitter
van Stichting MedMij, op het
hoofdpodium.

info@medmij.nl
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Nadat de AVG in werking
trad (mei, 2018) schoonden
we ons bestand. Het aantal
nieuwsbriefabonnees (2200)
daalde met een derde. Toch
groeiden we daarna weer
stevig door en we hebben
inmiddels bijna
3.000 abonnees.
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Boudewijn Dominicus
Projectleider Communicatie

	‘Misschien wel de meest complexe opdracht
ooit. Een start-up mentaliteit in het enorm
ingewikkelde stakeholdersveld van de zorg.
Maar wat een beweging hebben we neergezet.
Innovatie die de samenleving voor altijd een

MedMij.nl/nieuws

zorg-en-ict.nl

stukje verder helpt.’
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P RO O F O F CO N C E PTS

PROVES toont:
Het afsprakenstelsel
werkt!
Om het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk te
beproeven en te verbeteren, is parallel aan het programma
MedMij het programma PROVES opgericht (2018). Binnen
PROVES zijn door de jaren heen veel functionaliteiten
van het afsprakenstelsel en informatiestandaarden
technisch beproefd met leveranciers. In 2019 zijn hier
gecontroleerde livegangen (pilots) aan toegevoegd waar in
een gecontroleerde omgeving uitwisseling conform MedMij
plaatsvindt met echte gegevens van echte patiënten.

Proof of Concepts (PoC)
Sinds 2018 voert PROVES technische beproevingen uit,
ofwel Proof of Concepts (PoC’s), in opdracht van MedMij.
In een PoC worden samen met leveranciers functio
naliteiten van het afsprakenstelsel en informatie
standaarden beproefd in de gehele keten van PGO tot
achterliggend XIS. In 2018 werden vooral het afspraken
stelsel en de voorzieningen die door iedere MedMij
deelnemer gebruikt moeten worden beproefd en vanaf
2019 zijn hier diverse informatiestandaarden bij gekomen.
Het MedMij-programma hecht veel waarde aan de PoC’s,
omdat er belangrijke bevindingen uit het veld worden
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opgehaald ter verbetering van het afsprakenstelsel.
De aanbevelingen vanuit PROVES worden geëvalueerd
en besproken met het MedMij-programma en de
stuurgroep en waar nodig verwerkt in de door
ontwikkeling van de producten.

Gecontroleerde livegangen (pilots)
In 2019 is PROVES gestart met het uitvoeren van
gecontroleerde livegangen waarin patiënten een PGO
gebruiken. Het doel van de gecontroleerde livegangen is
om praktijkervaring op te doen met uitwisseling conform
MedMij. Daarmee is het tevens een opstap naar volledige
implementatie en uitrol van MedMij.

Regionale focus
De gecontroleerde livegangen vinden plaats in verschil
lende regio’s. Per regio wordt een pilotcoalitie opgericht,
bestaande uit zorgverleners en softwareleveranciers. De
focus van de gecontroleerde livegangen ligt niet op het
technische vlak, maar op het gebruik in de praktijk. In
een gecontroleerde livegang wordt dus met een selecte
groep patiënten gewerkt. De patiënten en zorgverleners
worden nauw gevolgd en op diverse momenten betrokken
bij een evaluatie. MedMij leert veel van de gecontroleerde
livegangen. De ervaringen en bevindingen worden
meegenomen in de doorontwikkeling van de producten
van MedMij, zoals een implementatietoolkit.

INTERVIEW

‘ Estafettestokje
gaat over ’
Het programma MedMij stopt en MedMij gaat verder als
stichting. Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij,
werpt een blik op de toekomst.

Stichting MedMij en het programma bestaan al anderhalf
jaar naast elkaar. De stichting is in 2018 opgericht om
onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij af te
wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij.
Toen was al duidelijk dat het programma zou ophouden
te bestaan en de kennis werd overgedragen aan de
stichting. Dat moment is nu daar. ‘Dit voelt echt alsof het
estafettestokje wordt overgedragen’, vertelt Ronald Gorter,
voorzitter van Stichting MedMij. Door aan de minister te
laten zien dat de eerste patiënten succesvol hun gegevens
hebben opgehaald markeren we de ‘overdracht’ naar
de stichting: dat is helemaal mooi.’ Een groot deel van
de medewerkers van het programma gaat mee naar de
stichting. ‘Daar ben ik heel blij mee. Er is de afgelopen
jaren heel goed werk gedaan door het programma. We
willen de kennis en kunde van het team graag behouden
in de stichting, want we zijn nog lang niet klaar.’
Een van de grote uitdagingen waar de stichting voor
staat, is het grootschaliger uitrollen van PGO-gebruik.
Gorter: ‘Dat is een pittige opdracht, maar wel te
realiseren. Wij gaan keihard werken om de partijen die
bezig zijn met MedMij, zo goed mogelijk te begeleiden
met een goed kwalificatie- en acceptatietraject, goede
communicatiemiddelen en een Support Team dat overal in
het land zal helpen met implementeren.’
‘Wij doen wat we kunnen, al hebben we niet alles zelf in de
hand. Wij hebben een afsprakenstelel gemaakt waarmee
succesvol en veilig gegevens kunnen worden uitgewisseld.
Dat hebben we aangetoond in de gecontroleerde livegangen
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die in december 2019 zijn begonnen. De eerste veilige
uitwisselingen tussen patiënt en zorgverlener hebben
plaatsgevonden. Nu nog op kleine schaal, maar we hebben
laten zien dat het systeem werkt. Nu is het aan de markt
om ook echt met MedMij aan de gang te gaan. Er zijn nu
al ruim twintig PGO’s met het MedMij-label. Om verdere
gegevensuitwisseling op gang te krijgen, zullen ook de
leveranciers van ICT-systemen van zorgaanbieders het label
moeten halen. Velen hebben zich al aangemeld.’

‘Welke mogelijkheden je ook
allemaal krijgt om je gegevens
op te halen, via MedMij gaat het
veilig en vertrouwd.’

Doorontwikkelen
Maar behalve werken aan een grootschalige uitrol,
staat ook doorontwikkeling bij Gorter hoog op het
prioriteitenlijstje. ‘Het MedMij Afsprakenstelsel is dan wel
klaar om gegevens mee uit te wisselen, het is nog niet
af. Het zal zelfs nooit af zijn, want het is een dynamisch
stelsel. Wetgeving kan veranderen, wellicht lopen we in de
praktijk tegen zaken aan die vragen om een aanpassing.
Daarnaast willen we natuurlijk zorgen dat steeds meer
gegevens kunnen worden uitgewisseld, van de dokter naar
de patiënt, maar ook weer terug. Dus doorontwikkeling van
het afsprakenstelsel is enorm belangrijk.’

Ronald Gorter
	‘Het MedMij Afsprakenstelsel
is dan wel klaar om gegevens
mee uit te wisselen, het is
nog niet af. Het zal zelfs
nooit af zijn, want het is een
dynamisch stelsel.’

Vertrouwen
Een derde belangrijke pijler, is veiligheid en
betrouwbaarheid. ‘De maatschappelijke discussie
over veiligheid van gezondheidsgegevens vind
ik goed en belangrijk. Die moet ook worden
gevoerd. Wij als MedMij staan voor veilige en
vertrouwde uitwisseling en dat moeten we
constant blijven bewaken. De internationale
tech-ontwikkelingen, ook op het gebied van
gezondheidsdata, gaan ontzettend snel. We
kunnen nu nog niet overzien wat dat voor
Nederland betekent. Maar wij als MedMij kunnen
wel vertrouwen bieden. Dat welke mogelijkheden
je ook allemaal krijgt om je gegevens op te halen,
via MedMij gaat het veilig en vertrouwd.’

Ronald Gorter is in 2019 gestart als
bestuurder van stichting MedMij.
Als voormalig directeur-bestuurder
van MIND (de koepelorganisatie

‘Meer grip krijgen op
eigen gezondheid.
Dat is en blijft het doel’

van patiënten in de geestelijke
gezondheidszorg) en Stichting
Korrelatie beschikt hij over een lange
ervaring als bestuurder in de zorg. Na
een overgangsjaar waar programma

Doorbraak van PGO’s
‘Iemand vroeg mij laatst of ik hoop dat 2020 het
jaar van de grote doorbraak van MedMij wordt.
Nou, eerlijk gezegd hoop ik dat dit het jaar de
doorbraak van PGO’s wordt. Zodat patiënten die
dat willen - en ik denk dat dit er veel zijn - hun
eigen gezondheidsgegevens kunnen beheren.
En daarmee meer grip krijgen op hun eigen
gezondheid. Dat is en blijft het doel van MedMij.’

en stichting naast elkaar opereerden,
neemt hij het stokje nu volledig over
van het programma.

Wie, wat & hoe
MedMij werkt
HET TEAM ACHTER MEDMIJ

In de loop der jaren is het team dat een succes
van MedMij wilde maken flink gegroeid. Met recht
een team op trots op te zijn!
Gestart als een initiatief vanuit de Patiënten
federatie Nederland, maar uitgegroeid tot een
brede programma-organisatie met collega’s
uit allerlei organisaties zoals: het programma,
de Patiëntenfederatie Nederland, Nictiz, VZVZ
Servicecentrum en PROVES. Allemaal zeer
gemotiveerde collega’s die keihard werken aan
afsprakenstelsels, standaarden, testomgevingen,
implementatie en communicatie. Stuk voor stuk
ambassadeurs voor de MedMij-beweging.
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MedMij heeft bovendien de boodschap niet alleen
binnen Nederland verspreid. Het team is onder
andere in Duitsland, Japan, Spanje, Malta, Polen en
de VS geweest om op verschillende podia het unieke
verhaal van MedMij wereldkundig te maken.
Een deel van MedMij neemt haar kennis en ervaring
mee in de stichting, een deel is toe aan een nieuwe
uitdaging. Kortom: een team om trots op te zijn!

D E TO E KO MST VA N M E D M I J

MedMij future proof
aan het begin van het
echte werk
Met het eind van het programma is MedMij nog niet klaar. Sterker nog,
we staan aan het begin van het echte werk: de daadwerkelijke uitwisseling
tussen de zorggebruiker en zorgverlener. Het programma draagt het stokje
over aan de stichting om het werk verder vorm te geven.

Cohesie met andere partijen

MedMij zal intensief blijven
samenwerken met het zorgveld,
de Patiëntenfederatie, de
VIPP-regelingen en andere
landelijke programma’s.
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Organisatie

Eigenaarsraad en deelnemersraad

De stichting bestaat uit een bestuur met
stafondersteuning, strategisch adviseurs en
teams gericht op implementatie, communicatie
en strategische doorontwikkeling. De
stichting zal intensief samenwerken met de
uitvoeringsorganisaties, bestaande uit VZVZ
Servicecentrum voor het beheer en ontwikkeling
van het afsprakenstelsel, en Nictiz, voor het beheer
en de ontwikkeling van de standaarden. Beide
organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het
toetredingsproces dat ICT-leveranciers moeten
doorlopen om het MedMij-label te verkrijgen.

Het bestuur wordt bij haar beslissingen
geadviseerd door twee organen: de eigenaarsraad
en de deelnemersraad. In de eigenaarsraad zit
een bestuurlijke afvaardiging van (zorg)gebruikers
en zorgaanbieders. Op dit moment zijn dat
Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB,
stichting MIND, KNMP, Actiz en een afvaardiging
van de eerstelijnszorg. Er moeten altijd evenveel
partijen van elke kant in de eigenaarsraad zitten.

Ook zullen het afsprakenstelsel en de
standaarden beproefd blijven worden om
de spelregels van MedMij verder te verbeteren
en aan te blijven sluiten bij de vraag van
VIPP-programma’s, de groeiambitie van
MedMij en veranderende wet- en regelgeving.

In de deelnemersraad zitten alle MedMijdeelnemers: PGO-leveranciers en de
dienstverleners zorgaanbieder. Zij adviseren
het bestuur op de doorontwikkeling van het
afsprakenstelsel en de standaarden.

Samenwerking
Naast de doorontwikkeling en het beheer
van de producten zal MedMij intensief
blijven samenwerken met het zorgveld, de
Patiëntenfederatie, de VIPP-regelingen en
andere landelijke programma’s binnen en buiten
de zorg. Om de cohesie met andere partijen te
houden, maar ook om van elkaar te leren en
elkaar te versterken.

TOT S LOT

Hoe gaat MedMij
nu verder?
In vier jaar zijn we ver gekomen met de realisatie
van PGO’s in Nederland. Veel randvoorwaarden zijn
gerealiseerd en in een staande organisatie gebracht.
Maar het werk is zeker nog niet klaar.

De bouwstenen

Succesfactoren

Het afsprakenstelsel en de standaarden
zijn onmisbare bouwstenen voor veilige en
betrouwbare gegevensuitwisseling tussen
zorggebruikers en zorgverleners. Voor breed,
waardevol gebruik van PGO’s is echter
meer nodig dan deze reeds door MedMij
ontwikkelde producten.

Het tempo waarop zorgaanbieders hun
gegevens ontsluiten naar PGO’s ligt niet hoog
en het aantal PGO-gebruikers moet nog op
gang komen. Voor opschaling van ontsluiting
en gebruik ziet MedMij de volgende
succesfactoren.

Succesfactoren
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1

 ekendheid met de toegevoegde
B
waarde van PGO’s onder zorggebruikers,
bijvoorbeeld via een landelijke campagne.

2

 uurzaam kosteloos PGO-gebruik met
D
keuze voor alle burgers van Nederland.

3

 ebruiksvriendelijkheid van PGO:
G
makkelijk kunnen inloggen, wisselen van
PGO, in één keer meerdere zorgaanbieders
kunnen bevragen en kunnen abonneren
op zorgaanbieders.
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4

 ekendheid met toegevoegde waarde
B
van PGO’s voor zorgverleners: door
ontsluiten conform MedMij voldoen
ze aan diverse wet- en regelgeving en
subsidievoorwaarden van sectorale
programma’s.

5

 ekendheid onder zorgverleners
B
over toegevoegde waarde van een
PGO geleverde zorg door bijvoorbeeld
medicatieveiligheid, e-health,
vragenlijsten, veilig beeldbellen en
zelfmetingen.

6

Beschikbaarheid van
brede diversiteit aan
gezondheidsgegevens in
PGO’s: alle zorgsectoren,
vaccinatiegegevens,
donorregistratie, declaratie
gegevens, etc.

E I N D R A P P O RTA G E
Dit is de eindrapportage van het programma MedMij.
Een tijdelijk programma waarin hard gewerkt is aan
regie op gezondheid voor alle Nederlanders. In vier jaar
programma heeft het programmateam hard gewerkt
aan het opleveren van de randvoorwaarden voor veilige
gegevensuitwisseling tussen de zorggebruiker en zijn
zorgverlener in een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Deze rapportage vertelt hoe zij dat gedaan hebben,
wat er nog niet af is en welke successen zij onderweg
hebben gevierd.

medmij.nl

