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Nivel-onderzoek toont aan: 
geïnformeerde, betrokken en 
meebeslissende mensen dragen bij aan 
zinnige zorg én ervaren een betere 
kwaliteit van leven.

Bron: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten 
Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland.

Waarom?



Een persoonlijke gezondheidsomgeving is 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?



Wat wil MedMij bereiken?

In 2020 kan iedereen die dat wil 
beschikken over een persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) 
gevuld met relevante 

gezondheidsgegevens.





Coördinerende partijen

Opdrachtgever van 
MedMij:



MedMij levert drie producten op voor 
de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

Belangrijk: 
we maken zelf 

géén persoonlijke 
gezondheidsomgeving!



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



Stimulering van zowel PGO’s als                        
ontsluiting van gegevens

... en om gezondheidsgegevens te 
ontsluiten is daarom ook stimulering 
en financiering noodzakelijk van 
zorgaanbiedersdomein

Financiering stimuleert ontwikkeling 
en beschikbaarheid persoonlijke 

gezondheidsomgevingen … 



Recht op gegevens

Regie (toestemming)

Keuzevrijheid

Gemak: alles op één plek

Veiligheid & vertrouwen

Dialoog met zorgverlener

De essentie van MedMij 
voor inwoners van Nederland



De essentie 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

≠



Patiëntenpanel

“De essentiële zaken voor patiënten zijn: informatie 
van de huisarts nummer 1, de medisch specialist in het 
ziekenhuis nummer 2, apotheek nummer 3. En voor 
sommigen een expertisecentrum ook nog.”

“Ik wil inzicht in welke informatie er door de tijd heen 
over mij verzameld is, zodat ik er zelf grip op heb.”

“Ik vind het belangrijk dat gegevens in context getoond 
worden. En dat getoond wordt om wat voor soort 
gegevens het gaat, bijvoorbeeld zelfmeetgegevens.”

“Het is voor mij belangrijk dat ik een back-up heb 
als ik van de ene naar de andere arts moet. Zodat 
de arts mijn gegevens kan zien voor de 
behandeling.”

“Door stapeling van medicatie is mijn situatie erger 
geworden. Artsen waren niet op de hoogte van 
mijn medicatie. Daarom ben ik voorstander van een 
PGO.”

“Mijn belastingen invullen duurde 21 minuten. 
Medicatie bestellen 71 minuten! Je kunt in 3 keer 
klikken bijna alles online regelen. Waarom kan dat 
niet met medische gegevens?”

“Ik wil niet alleen de gegevens er zelf in stoppen. 
Het is waardevol als ik ook gegevens kan ophalen, 
zoals notities en gespreksverslagen. En dat ik dit kan 
uitwisselen.”

“Ik wil gegevens inzien en delen. Ik heb de behoefte 
dat je er echt iets mee kunt.”



Ons doel is dat in 2020 
iedereen kan beschikken 

over zijn persoonlijke 
gezondheidsgegevens in 

een PGO

MedMij-loket

Afsprakenstelsel

versie 1.1

Financieringsregelingen 
gereed

Inschatting benodigde 
ontwikkeltijd eerste 

leveranciers om te voldoen 
aan MedMij criteria

Juni ‘18

Juli ‘18

September ‘18

Oktober ‘18

2020

Eerste deelnemers kunnen 
mogelijk gegevens uitwisselen 
conform de MedMij afspraken

PGO’s kunnen via MedMij gevuld 
worden met relevante 
gezondheidsgegevens

..Op weg naar 2020..
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Hartelijk dank!

Sven Cramer – MedMij Financiering

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

info@medmij.nl    

twitter @MedMij


