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Het verschil tussen een portaal en een PGO

Portaal PGO
Inzage bij één zorgaanbieder Inzage bij meerdere

zorgaanbieders

Informatie is bij de zorgaanbieder Informatie is bij de patiënt

Patiënt heeft geen keuzevrijheid Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen

Geeft geen mogelijkheid om 
informatie te delen met derden

Geeft wel de mogelijkheid om 
informatie te delen met derden



Door MedMij kunnen jouw
gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
zelfgekozen persoonlijke 

gezondheidsomgeving



Een persoonlijke gezondheidsomgeving...

Zorgt voor grip op je gezondheid

Helpt je om je gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren 
en delen

Heeft minimaal 2 onderdelen:
1. Gezondheidsgegevens
2. Toepassingen/apps
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A48 tablet oid, wat is een PGO laten zien
Auteur; 20-8-2019





Wat kan de gebruiker straks zoal? 

Berichten ontvangen 
van zorgverleners

eHealth-apps 
koppelen

Een mantelzorger 
machtigen om 

toegang

Een vragenlijst van 
zorgverlener invullen

Beelden delen met 
zorgverleners

Gegevens delen met 
zorgverleners

Zelfmetingen 
bijhouden, 

wearables koppelen

Een afspraak 
inplannen met 
zorgverlener

Logboek bijhouden
Zelfmanagement-

programma’s volgen



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 opdrachtgevers van MedMij



Governance MedMij

Programma MedMij Stichting MedMij

Stuurgroep Eigenaarsraad

Programma
bureau Bestuur

Projecten
MedMij Support
Communicatie
Standaarden

Proves

Uitvoeringsorganisatie
VZVZ Servicecentrum

Nictiz

Im
pl

em
en

ta
tie

Beheer producten

PFN | Actiz | Nictiz | VWS | ZN  
NHG | KNMP | NVZ | GGZ NL | MIND

PFN | Actiz | KNMP | KBO-PCOB | 
MIND | NHG



Op hoeveel
plekken zijn jouw
gegevens eigenlijk 

opgeslagen?
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A41 deze sheet is toch hetzelfde als wat het filmpje zegt?
Auteur; 6-2-2019



Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, 
betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan 
zinnige zorg én dat zij een betere kwaliteit van leven 

ervaren.

Bron: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten 
Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland.
Vital Innovators (2015) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund.



De producten van het programma 
MedMij

Afsprakenstelsel
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Standaarden

€
Financiering



De producten van het programma 
MedMij

Afsprakenstelsel
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Standaarden

€
Financiering



Afsprakenstelsel



Het afsprakenstelsel regelt alleen die 
dingen die niet bij wet geregeld zijn
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Juridisch kader

2. Aanvullende privaatrechtelijke afspraken
= MedMij Afsprakenstelsel

1. Wettelijk geregeld



Het afsprakenstelsel vormt een consistent 
geheel aan afspraken
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Grondslagen en overall architectuur

Deelnemers-overeenkomsten

Functionele specificaties

Technische 
specificaties

Implementatie-
ondersteuning

Governance

Informatie-
standaarden

Operationele 
processen

Normenkader 
beveiliging

Communicatie-
handboek

Juridisch kader



Privacy
• Toepassing privacy by design in ontwerp (architectuur) 

afsprakenstelsel
• Verplichtingen AVG leveranciers en zorgaanbieders is uitgangspunt
• Aanvullende afspraken op onderwerpen AVG, zoals EU, 

toestemmingen doorzetten data, verkoop gegevens, e.a.
• Deels invulling van (rechten persoon in) de AVG
• Diverse malen getoetst door neutrale partijen
• Patiëntenfederatie zet in op ‘patiëntgeheim’ 
• Op Afsprakenstelsel al 2x privacay impact analyse gedaan en 

wijzigingen doorgevoerd



Beveiligingseisen in het kort
• NEN 7510
• Aanvullend normenkader
• Processen voor toe- en uittreding, incidenten en calamiteiten
• Beveiligingsbeleid en regie hierop
• Securitytesten per deelnemer en op stelselniveau
• Authenticatievereisten
• Logging en backups
• Beveiligde verbindingen en whitelisting

Afstemming/ hergebruik bestaande normen en afspraken



E-Overdracht en MedMij

• MedMij (persoon - professional verbinding) 
• eOverdracht (professional - professional). 
• Overlap in de informatiestandaarde/zibs
• Verschillen bijvoorbeeld in gebruik BSN wel toegestaan binnen 

zorgaanbiedersdomein, niet in persoonsdomein). 
• eOverdracht zal ook vaker gerelateerd zijn aan een zorgtraject waar 

dat bij een PGO niet altijd het geval zal zijn. 



Zelfmeet-
gegevens

eAfspraak

Basisgegevensset
Zorg (BgZ)Huisarts-

gegevens

Indicatiebesluit 
(iStandaarden)

Medicatie

PDF

Labuitslagen

Basisgegevens 
GGZ

MedMij Standaarden



2017 2018               2019 2020 2021           2022          2023 ev

Zorgaanbieder

Persoon

GGZ (VIPP GGZ)

Care (InZicht)

Eerste lijn (OPEN)

Structurele 
financiering 
PGO gebruik

Impulsfinanciering 
PGO-leveranciers

Ziekenhuizen (VIPP)

Geboortezorg (Babyconnect)
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Financieringsstelsel

Ziekenhuizen (VIPP 5)

Impulsfinanciering 
PGO gebruik



Recht op gegevens

Regie (toestemming)

Keuzevrijheid

Gemak: alles op één plek

Veiligheid & vertrouwen

Dialoog met zorgverlener

De kernpunten van MedMij 
voor inwoners van Nederland



De kernpunten van MedMij 
voor zorgverleners

Mijn dossier blijft mijn dossier

PGO ≠ medisch dossier

Geen inzage in persoonlijke notities  

Up to date met wetten & regels

Beter gesprek in de spreekkamer

Mijn beroepsgeheim is veilig

≠



Afsprakenstelsel: spelregels met draagvlak

Standaarden: optimale interoperabiliteit

Financieringsregeling: stimulans & kans

Kwaliteit zichtbaar voor klanten

Nieuwe markt voor PGO’s

Nieuwe samenwerkingsvormen

De kernpunten van MedMij 
voor ICT-leveranciers

€



Wat houdt het MedMij-label in? 

Staat voor veilige en betrouwbare 
gegevensuitwisseling

Kun je straks terugvinden in je 
PGO of op de deur van je 
zorgverlener

Jij als zorggebruiker hebt 
volledige regie over je gegevens 
en bepaalt met wie je ze deelt



Traject uitreiking MedMij-label

1. 
Aanmelding 

tot kandidaat-
deelnemer

1. 
Aanmelding 

tot kandidaat-
deelnemer

2. 
Beoordeling 
kandidaat-
deelnemer

2. 
Beoordeling 
kandidaat-
deelnemer

3. Intake 
kandidaat-
deelnemer

3. Intake 
kandidaat-
deelnemer

4. 
Testen

4. 
Testen

6. 
Acceptatie

6. 
Acceptatie

7. 
NEN 7510 
normering

7. 
NEN 7510 
normering

8. 
Ondertekening 

deelnemers-
overeenkomst

8. 
Ondertekening 

deelnemers-
overeenkomst

9. 
Operationele 

livegang

9. 
Operationele 

livegang

5. 
Kwalificatie 

standaarden

5. 
Kwalificatie 

standaarden
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