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Door MedMij kunnen jouw
gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
zelfgekozen persoonlijke 

gezondheidsomgeving



De opdrachtgevers van MedMij



Tijdlijn

2011:

Geen landelijk EPD

2012-2015:

Wat wel? Een PGD?

2015:

Informatieberaad: 
maak het mogelijk

2019:

Afsprakenstelsel 
MedMij en aantal 

standaarden gereed
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De kerntaken van MedMij

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

Het creëren van 
vertrouwen dat dit 

veilig, betaalbaar, 
toekomstvast en 

gebruikersvriendelijk 
gebeurt



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



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

€



Waar staan we nu?

84 kandidaat deelnemers

Afsprakenstelsel 1.1 gepubliceerd

Nieuwe gegevensstandaarden ontwikkelen

Gebruikersregeling
Impulsfinanciering PGO toegekend aan 25 partijen
VIPP programma’s

Begeleiding bij implementatie afsprakenstelsel

Gecontroleerde livegangen

€



Bron: 
2018_KPMG_outcome_doelen_IB_in_kaart.01



Operationele doelen van InZicht

Inzicht richt zich op het implementeren van:

- PGO: op 31-12-2021 heeft 50% van de cliënten (LZ) de 
beschikking over een PGO. 

- eOverdracht: op 31-12-2021 is bij 50% van de 
zorgaanbieders (LZ) eOverdracht als standaard 
geïmplementeerd.

- Medicatie:  op 31-12-2021 hebben 50% van alle cliënten 
en professionals (LZ) inzicht in de medicatie cf standaard. 

-> Gericht op uitwisseling binnen de care, maar ook tussen 
cure en care. Uitwisseling tussen professional en cliënt, maar 
ook tussen professionals onderling

Leveranciersbijeenkomst13



Hoe verder?



Hartelijk dank!
Bezoek onze stand: Hal 10

Ook de MedMij-nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via www.medmij.nl.

info@medmij.nl    

twitter @MedMij


