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Deze toelichting is bestemd voor VIPP Programmabureaus en 
-projectleiders, en MedMij (kandidaat-)deelnemers, zowel 
Dienstverleners Persoon (DVP) als Dienstverleners 
Zorgaanbieders (DVZA).

Jaarlijkse releases
Zowel het MedMij Afsprakenstelsel als de informatie-
standaarden evolueren en worden met regelmaat verbeterd of 
uitgebreid. Zo blijft gegevensuitwisseling tussen persoon en 
zorgaanbieder kwalitatief en kunnen functionaliteiten zoals 
machtigen of geboortezorggegevens worden toegevoegd. 

Release MedMij-standaarden 2020
Dit jaar heeft een optimalisatieslag van de informatie-
standaarden plaatsgevonden in de zomerrelease 2020.01. 
Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk de nieuwste versie 
van een standaard wordt gebruikt. Immers, deze heeft de 
hoogste kwaliteit van de beschikbare standaarden.
Met de introductie van deze zomerrelease zijn er van alle 
standaarden, met uitzondering van Medicatieproces en 
een deel van eAfspraak, nu twee versies in omloop:



 De vorig jaar geïntroduceerde versie 2019.01    
 (einddatum 01-08-2021)
• De nieuwe publicatie genaamd 2020.01

Alle gewijzigde MedMij-standaarden zijn – mede dankzij de 
input van velen – verbeterd door ze in lijn te brengen met 
de verschillende standaarden, de terminologie, de FHIR-
standaard en de zibs. De doorgevoerde wijzigingen zijn 
(ingelogd) te raadplegen in BITS en in de releasenotes in 
het functioneel ontwerp van de desbetreffende standaard. 
Over het technisch ontwerp van de release vind je hier de 
noodzakelijke informatie. Informatie over het functioneel 
ontwerp van de release is hier te vinden. Het is aan 
leveranciers zelf om het exacte moment van overstappen 
naar de nieuwe versie te bepalen.

Beheer en onderhoud twee versies
Beide versies van standaarden kunnen worden 
geïmplementeerd door DVP’s en DVZA’s en op beide zal 
een vorm van beheer en onderhoud (blijven) plaatsvinden. 
De standaarden in de nieuwe publicatie worden actief 
beheerd. Dit betekent dat alle input meegenomen wordt. De 
standaarden in de vorige publicatie worden passief beheerd, 
wat betekent dat wij alleen noodzakelijk onderhoud1 doen. 
De dienstverlening rondom de MedMij-standaarden blijft 
uiteraard op het bestaande niveau. Mail voor vragen hierover 
naar: standaarden@medmij.nl. 
Houd voor verdere berichtgeving MedCom (ons platform 
voor deelnemers) en onze nieuwsbrief in de gaten – 
of neem contact op met leveranciersmanagement: 
Sylvia Veereschild, Peter van der Vorm (voor DVP’s) 
en Steven Horsch (voor DVZA’s). 

1 Noodzakelijk onderhoud betreft alleen het oplossen  van blokkerende bevindingen. Daarbij maken we altijd de  
  afweging of een blokkerende bevinding de interoperabiliteit in het geding brengt en welke consequenties dat heeft. 
  Dit kan leiden tot verschillende keuzes, waarin leveranciers uiteraard ook wordt gehoord.

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/FHIR_IG
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Ontwerpen
mailto:standaarden%40medmij.nl?subject=
https://deelnemers.medmij.nl/user/login
mailto:s.veereschild%40medmij.nl?subject=
mailto:p.vandervorm%40medmij.nl?subject=
mailto:s.horsch%40medmij.nl?subject=


Voor DVP-leveranciers

DVP-leveranciers hebben, gezien de eerdere 
subsidieregeling, met name de 2019.01-versie van de 
standaarden ingebouwd en zijn daar ook op gekwalificeerd. 
Echter, op dit moment zijn er nog beperkt gegevens 
beschikbaar om uit te wisselen.

In dat kader is het van belang om te melden dat het 
ministerie van VWS bezig is met het opzetten van een nieuwe 
Gebruikersregeling PGO voor zorggebruikers, die naar 
verwachting in december 2020 gepubliceerd wordt. MedMij 
is hier nauw bij betrokken en maakt zich hard voor een 
tegemoetkoming in inbouwkosten, onderhoud en kwalificatie 
voor (kandidaat-)deelnemers. 

Feiten en data op een rij voor DVP-leveranciers

I.   Aangepaste MedMij-standaarden 
     (en daarmee gegevensdiensten)
Alle MedMij-gegevensdiensten zijn overgegaan van 2019.01 
naar 2020.01, met uitzondering van Medicatieproces en een 
deel van eAfspraak.

II.  Belangrijke data voor DVP-leveranciers
31-08-2020  Kwalificeren op 2020.01 mogelijk         
December ’20 Verwachte publicatie     
   ‘’Gebruikersregeling PGO”
01-08-2021  Einddatum 2019.01 
   (voor standaarden met een    
   nieuwe versie) 

III.  Impact voor planning
MedMij ziet leveranciers bij voorkeur de meest recente 
standaard inbouwen, maar die beslissing is uiteindelijk aan 
de leveranciers. Neem in de afweging de volgende zaken 
mee:



• Het moment van inbouwen bepaalt het moment van 
(kunnen) kwalificeren. Voor de eerste helft van 2021 
staan de nodige VIPP-regelingen gepland, die eveneens 
kwalificatiecapaciteit vereisen. Dit kan effect hebben op 
de beschikbare slots, probeer daarom zo vroeg mogelijk te 
plannen.

• De volgorde van de in te bouwen standaarden is mede 
afhankelijk van de volgende zaken:
 Het kan voor een DVP-leverancier belangrijk zijn om 

aan te sluiten op de planning van een DVZA-leverancier. 
Die zal namelijk rekening houden met de planning en 
prioritering binnen de verschillende VIPP-regelingen.  
Voorbeelden hiervan zijn VIPP GGZ, waarin een eis van 
5% gebruik door PGO’s staat (dus dat vraagt aansluiten) 
evenals voor OPEN (VIPP huisartsen) waar juist PDF/a 
wordt vereist.

 De wensen en verwachtingen van de doelgroep van de 
betreffende PGO zijn natuurlijk ook van belang.

Voor DVZA-leveranciers

Voor DVZA-leveranciers is van belang of zij gebonden zijn 
aan of voortkomen uit een VIPP-regeling. Deze regelingen 
vereisen meestal dat één of meerdere standaarden verplicht 
worden aangeboden, en dat daarvoor dus ook gekwalificeerd 
dient te worden. 

Feiten en data op een rij voor DVZA-leveranciers

I. Aangepaste MedMij-standaarden 
 (en daarmee gegevensdiensten)
Alle MedMij-gegevensdiensten zijn overgegaan van 2019.01 
naar 2020.01, met uitzondering van Medicatieproces 
en een deel van eAfspraak.



II.   Belangrijke data voor DVZA-leveranciers
De hier genoemde data zijn algemeen geldend. Daarnaast 
dient een DVZA zich bewust te zijn van de geldende data en 
deadlines van VIPP-programma’s.

31-08-2020  Kwalificeren op 2020.01 mogelijk         
01-08-2021  Einddatum 2019.01 
    (voor standaarden met een nieuwe versie) 

III.  Impact voor planning
MedMij ziet leveranciers bij voorkeur de meest recente 
standaard inbouwen, maar die beslissing is uiteindelijk 
aan de leveranciers. Bij de keuze hiervoor spelen de VIPP-
programma’s een belangrijke rol:
 
• VIPP Babyconnect
 Op dit moment is geen MedMij-specifieke standaard 

opgenomen in deze subsidieregeling. Het is van belang 
om het programma te blijven volgen en alert te zijn op 
mogelijke vereisten.

• VG VIPP (vrijgevestigde in de GGZ)
 Deze VIPP-regeling is recent gepubliceerd. Voor het eind 

van dit jaar worden overeenkomsten met leveranciers 
gesloten. De verwachting is dat de BgGGZ 2020.01 leidend 
wordt voor het inbouwen conform de nog te sluiten 
overeenkomst met de gebruikersstichting van deze VIPP.

• VIPP GGZ 
 De afweging die gemaakt kan worden tussen 2020.01 

en 2019.01 heeft te maken met twee zaken. Aan een 
kant is BgGGZ 2020.01 de meest recente versie en dus 
is deze inbouwen kwalitatief het beste. Echter, veel 
PGO’s hebben reeds de BgGGZ 2019.01 beschikbaar, wat 
uitwisselen met DVP’s op korte termijn mogelijk maakt. 
Door in gesprek te gaan met de zorgaanbieder, de GGZ-
instelling, maar ook de DVP’s kan worden gekeken naar 
het toewerken naar het vereiste gebruik.



• VIPP OPEN 
 Voor het beschikbaar stellen van huisartsgegevens en 

PDF/a is de deadline van OPEN op 31 december 2020 
gesteld. Op dit moment zijn DVP’s gekwalificeerd op 
huisartsengegevensdienst 2019.01. Uitwisseling is dus 
alleen mogelijk als een DVZA en de DVP op dezelfde 
gegevensdienst (2019.01) zijn gekwalificeerd. 

 Daarnaast is een andere mogelijkheid via een 
specifieke mapping gecreëerd. Deze kan worden 
ingezien in het openbare project HL7-Mappings 
op GitHub. De mapping is overigens alleen van 
toepassing als de DVZA mappings doet op basis van 
Ketenzorg-bouwstenen.

• VIPP InZicht
 Gezien de genoemde deadlines in de regeling zijn 

er voor nu geen complicerende factoren waarmee 
rekening dient te worden gehouden. Het ligt dus voor 
de hand om de 2020.01 in te bouwen.

• VIPP 5 DVZA
 Gezien de genoemde deadlines in de regeling zijn 

er voor nu geen complicerende factoren waarmee 
rekening dient te worden gehouden.

Impact voor een integrator
Voor een integrator is van belang binnen welke VIPP-
regeling klanten, dus de zorgaanbieders, actief zijn. Dat 
is vooral bepalend voor de te maken keuzes. Daarnaast is 
van belang om te volgen welke keuzes DVP’s gaan maken 
onder invloed van de gebruikersregeling die in december 
2020 gepubliceerd wordt.

Vragen?
Heb je vragen en/of 
opmerkingen? 

Neem dan contact op met 
leveranciersmanagement: 
Sylvia Veereschild, Peter 
van der Vorm (voor 
DVP’s) en Steven Horsch 
(voor DVZA’s) of het 
programmabureau van de 
betreffende VIPP-regeling.

https://github.com/Nictiz/HL7-mappings/releases/latest
https://github.com/Nictiz/HL7-mappings/releases/latest
https://www.nictiz.nl/ketenzorg/
mailto:s.veereschild%40medmij.nl?subject=
mailto:p.vandervorm%40medmij.nl?subject=
mailto:p.vandervorm%40medmij.nl?subject=
mailto:s.horsch%40medmij.nl?subject=

