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Own, in-house build SMS, 
Voice, Push and Payments 
platform: own development 
team, own redundant servers.

Support and monitoring 24/7, 
365 days a year by in-house 
NOC at our headquarters in 
The Netherlands.

All-in-one messaging, 
payments, voice and 
digital identification 

platform you can 
build on.
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Waarom?

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.

Méér grip op je gezondheidsgegevens is
geen doel op zichzelf, maar een 1e stap 
op weg naar een gezonder Nederland

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



MedMij gaat ervoor zorgen dat al jouw
gezondheidsgegevens samen komen in één 
persoonlijke gezondheidsomgeving



MedMij
is een initiatief van



De kerntaak van MedMij is het mogelijk maken en stimuleren van de digitale 
uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland 

en hun zorgverleners en het creëren van vertrouwen dat dit op een veilige, 
gebruikersvriendelijke, toekomstvaste en betaalbare manier gebeurt.

MedMij creëert vertrouwen in de digitale
uitwisseling van gezondheidsgegevens



MedMij levert drie producten op voor 
de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

Belangrijk: 
we maken zelf 

géén persoonlijke 
gezondheidsomgeving!



De uitdaging: verandering in rol en relatie 
van zorggebruiker en zorgverlener 



Afsprakenstelsel

Gegevensstandaarden

Financieringsregeling

Proof of Concept ‘PROVES’ 

Implementatie en 
communicatie

€

Wat gaan we in 2018 doen?



Ons doel is dat in 2020 
iedereen kan beschikken 

over een persoonlijke 
gezondheidsomgeving



Laten we samen 
aan de slag gaan! 



Vragen?
Of goede ideeën? 

info@medmij.nl www.medmij.nl
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