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Wat kunt u verwachten? 
Opvallend: Gezondheidszorg (was) 
nog niet vertegenwoordigd.

Geen live demo of voorbeelden.

Wij spreken u aan als mens, als patiënt,
als expert, als professional of als 
ontwikkelaar/leverancier deelnemer.

Drieluik: intro, producten, de gebruiker(s)
De introductie om tot de stellingen te komen is pittig.
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Wie is MedMij? 
Informatieberaad (VWS)                            Stuurgroep           Programma 
Medicatieveiligheid    
Patiënt centrale voorzieningen
Eenmalig vastleggen gezondheidsgegevens plus overdracht zorgverleners

3

MedMij 
is een initiatief van



Doel van MedMij 

In 2020 kan iedereen die dat wil beschikken over 
een persoonlijke gezondheidsomgeving

• Gevuld met gezondheidsgegevens om te verzamelen, te 
beheren en te delen.

• Groeimodel            2020
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Definitie 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Wat is het?
Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een levenslang hulpmiddel om 
gezondheidsgegevens
te verzamelen, beheren en delen, zodat jij 
meer regie kan nemen over je eigen gezondheid





Goede ontwikkelingen
als je meer grip wil hebben 

op je gezondheidsgegevens! 
Op hoeveel plekken zijn jouw 

gegevens eigenlijk opgeslagen? 



Waarom MedMij?

• Er is nu geen duurzaam businessmodel

• Geen informatie-uitwisseling tussen professionals
en patiënt

• Er zijn vraagstukken rond vertrouwen

• Het onbekendheid en niet beschikbaar

• ‘Standaard’ patiënt bestaat niet



Wat levert  
MedMij?

Tot zover vragen?

Producten van MedMij



MedMij levert in 2017
(en we testen deze in kickstarts) 

Belangrijk: 
we maken zelf 

géén persoonlijke 
gezondheidsomgeving!



MedMij creëert vertrouwen in de digitale
uitwisseling van gezondheidsgegevens
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Product: MedMij-afsprakenstelsel

✓ Maakt duidelijk welke partijen welke rollen vervullen in de 
ontwikkeling en exploitatie van gegevensuitwisseling met persoonlijke 
gezondheidsomgevingen

✓ legt de afspraken vast tussen deze partijen over rechten, plichten, 
incentives, sancties, toetsing en bezwaar

✓ is voorzien van een heldere governance

✓ wordt onderhouden en is geborgd



• Afspraken: 
• Juridisch
• Organisatorisch
• Financieel 
• Semantisch
• Technisch

➢ Architectuur, technische specificaties, juridisch kader, 
beveiligingsnormen, informatiestandaarden, operationeel 
handboek, governance, communicatie, etc.
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Product: MedMij-afsprakenstelsel



Product: Informatiestandaarden

Welke informatie? Hoe gecodeerd? Hoe uitgewisseld?

➢Use cases, datasets, terminologie- en codestelsels, 
communicatiestandaarden

➢MedMij maakt gebruik van bestaande standaarden b.v.
• Medicatie
• Laboratoriumuitslagen
• Allergieën 
• Zelfmetingen 15



Product: MedMij-financieringsstelsel

✓ Duurzame financiering (2018 en verder)



Product: kickstart

• Toetsen van onderdelen van het afsprakenstelsel

• Beveiligingsafspraken
• Aansluitvoorwaarden
• Operationele processen
• Realiseren van gegevensuitwisseling

• GEBRUIKERS
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Product: openbare consultatie

• Concepten worden gepubliceerd op www.medmij.nl

• Iedereen kan mee doen of meelezen

• We ontvangen graag feedback!
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Via MedMij kunnen dus 
gezondheidsgegevens straks 

probleemloos en veilig uitgewisseld 
worden. Dat kan van een app of 

website met een MedMij-stempel 
naar een organisatie met een MedMij-

stempel. En weer terug. 



Wat levert  
MedMij?

Tot zover vragen?

MedMij Gebruiker Centraal



Gebruiker Centraal in de Zorg 
(in de media)

• 'Niet-reanimerenpenning te makkelijk verkrijgbaar'
Radio 1 (vanaf 7:00)     30 augustus 2017

• Patiënt wil samen met arts beslissing maken over 
behandeling
Nationale Zorggids    28 augustus 2017

Patiënten willen meer inspraak in behandeling
RTL Nieuws   26 augustus 2017

'Arts is geen almachtige God die alleen beslist'
AD en alle regionale kranten   26 augustus 2017

Patiënten willen meer inspraak in behandeling
Telegraaf   26 augustus 2017
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Na negen jaar wisselde Truus alsnog van arts: 'Eentje die wel 
naar mij luisterde'
RTL Nieuws   26 augustus 2017

Patiënten vinden dat ze te weinig te zeggen hebben over 
behandeling
Welingelichte Kringen   26 augustus 2017

Dokter beslist nog te vaak voor de patiënt
Metro   26 augustus 2017

Patiënten willen meer inspraak - en meerdere keuzes: 'Het gaat 
over mijn lijf en leden'
De Volkskrant   26 augustus 2017

http://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/uitzendingen/517448-2017-08-30?share=5e59e&t=0
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/39152-patient-wil-samen-met-arts-beslissing-maken-over-behandeling.html#.WaPgf4c5pHE.twitter
https://www.rtl.nl/video/fccc5554-5b63-3ac2-8e58-6998a266a492/
http://www.ad.nl/gezond/arts-is-geen-almachtige-god-die-alleen-beslist~a279161f/
http://www.telegraaf.nl/gezondheid/article29042744.ece
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/na-negen-jaar-wisselde-truus-alsnog-van-arts-eentje-die-wel-naar-mij-luisterde
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/720898/patienten-vinden-dat-ze-te-weinig-te-zeggen-hebben-over-behandeling.html
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2017/08/dokter-beslist-nog-te-vaak-voor-de-patient
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/patienten-willen-meer-inspraak-en-meerdere-keuzes-het-gaat-over-mijn-lijf-en-leden~a4513357/
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MedMij Roadmap v.s. Patiënt



Gebruiker Centraal Onderzoek
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Gebruiker Centraal Onderzoek
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Gebruiker centraal Stellingen:

• De patiënt is de gebruiker van MedMij

• Mijn gezondheidsgegevens liggen in het ziekenhuis, 
bij huisarts en apotheek

• Ik weet waar mijn gezondheidsgegevens liggen

• Mijn gezondheidsgegevens zijn correct



Gebruiker centraal Stellingen:

• Leverancier van Streaming Media:
“Patiënten willen directere communicatie, heldere taal en duidelijke informatie":

Wordt de informatie ook professioneel-didactisch getoetst? Niet iedereen begrijpt de uniform aangeboden info even 
goed. En wie daardoor afhaakt, komt niet snel terug, zeker degenen voor wie het zoeken naar info al een drempel op zich 
was.

• Arts:
Het gaat niet om de paarden of de wagen, maar om het vervoer. De behoefte is niet een portaal, uitslagen, videoconsult 
of email. Patiënten hebben behoefte aan grip en begrip omtrent hun ziekte en behandeling. 
En dat is grotendeels afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt.



Gebruiker centraal Ten Slotte:
• Recent onderzoek NIVEL en Nictiz
• 3 procent ondervraagde zorggebruikers heeft via e-mail of website vraag gesteld aan 

huisarts
• 60 procent ondervraagde huisartsen zegt mogelijkheid aan te bieden
• Roept vraag op of zorgaanbieders hun patiënten actief wijzen op digitale diensten
• Onderzoek Patiëntenfederatie laat weinig betrokkenheid van zorgverleners zien bij 

patiëntenportaal

“Digitale diensten vragen cultuuromslag van zorgaanbieders”
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