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Wat wil MedMij bereiken?

In 2020 kan iedereen die dat wil 
beschikken over een persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) 
gevuld met relevante 

gezondheidsgegevens.



• Een levenslang hulpmiddel
• Om gezondheidsgegevens (inclusief zelfmetingen) op één 

plek te verzamelen, beheren en delen,
• Zodat jij meer regie kan nemen over je eigen gezondheid.
• Dit geeft rust, vertrouwen en inzicht.

Wat is een persoonlijke
gezondheidsomgeving?



Het verschil tussen een portaal en een 
persoonlijke gezondheidsomgeving

Portaal

Inzage bij één zorgaanbieder

Informatie is verspreid over 
verschillende portalen

Informatie is niet te combineren

PGO

Informatie van meerdere
zorgaanbieders, op één plek 

verzameld

Persoon kan zelf een PGO kiezen

Persoon kan informatie delen



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 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.



Recente conclusies

• ”… zijn de ervaringen van zorgverleners en patiënten positief. Een 
patiëntenportaal draagt bij aan communicatie tussen zorgverlener en 
patiënt en bevordert patiëntempowerment en correcte  
dossiervoering.”

• "Onze ervaring is dat het online openstellen van het dossier inclusief de 
aantekeningen van de arts (en reumaverpleegkundigen) probleemloos 
geïmplementeerd kan worden in de dagelijkse reumatologie praktijk."



MedMij levert drie producten op voor 
de uitwisseling van gezondheidsgegevens 



Waar staan we in nu? 

72 kandidaat deelnemers, waarvan 7 Dienstverlener Zorgaanbieder

Afsprakenstelsel: versie 1.1 is gepubliceerd, beheerorganisatie start met 
MedMij-loket

Nieuwe gegevensstandaarden ontwikkelen

VIPP programma’s, OPEN
54 partijen hebben impulsfinanciering PGO aangevraagd, 25 toegekend

Proof of Concept ‘PROVES’: techniek beproeven inclusief voorzieningen 
als Zorgadresboek, authenticatie etc

Implementatie en communicatie: ondersteuning aan regio’s koplopers

€



Welke persoonlijke 
gezondheidsomgevingen zijn er al?

https://www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving/producten?theme_products-page=1
https://www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving/producten?theme_products-page=1


Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Q3 2018

• Afsprakenstelsel is gepubliceerd

• Set informatiestandaarden beschikbaar

• 25 PGO-leveranciers ontvangen subsidie 

Q4 2018

• Eerste leveranciers doorlopen nu kwalificatie- en acceptatieproces

• Verwachting: eind 2018 eerste deelnemers

2019

• Gecontroleerde livegang bij 3 coalities van initiatieven

• Ondersteuning bij overige regio’s en zorgaanbieders waar nodig



2019, het jaar van begeleide uitrol PGO-gebruik

Gecontroleerde livegangen

 Implementeren en toetsen 
onderdelen afsprakenstelsel

 Selecteren 3 initiatieven met 
intensieve begeleiding MedMij

 Betrokkenheid patiënten en 
zorgverleners

Ondersteuning overige initiatieven

 Informeren en ondersteuning 
naar behoefte

 Iedereen is welkom

 Begeleiding bij implementatie 
afsprakenstelsel 



Hoe sluit ik aan bij MedMij?
1. Neem het besluit

2. Definieer welke gegevens je wilt delen

3. Zorg dat je leverancier klaar is

4. Registreer zorgvuldig

5. Informeer uw medewerkers en zorggebruikers

 MedMij support staat u bij in al deze stappen!
 Check de site voor hulpmiddelen en contact



Vragen? Meepraten? 

Blijf zitten voor de volgende sessie!
Aan de hand van stellingen, kunt u meepraten en –denken 
over de veranderingen die PGO’s en MedMij in de markt 
teweeg brengen. 
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