Hoe sluit ik
aan bij MedMij?

Stappenplan voor zorgverleners

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website
of app waarmee patiënten hun gezondheidsinformatie kunnen
verzamelen, beheren en delen. Het gaat dan om informatie die
zorgverleners registreren en om informatie die patiënten zelf
bijhouden, zoals zelfmetingen. Een PGO is een hulpmiddel voor
mensen die actief met hun gezondheid bezig zijn. Het geeft hen meer
inzicht en meer regie over hun eigen gezondheid en zorg.
Ook voor zorgverleners bieden PGO’s voordelen: patiënten zijn beter
geïnformeerd en daardoor betere gesprekspartners. Bovendien zorgt het
voor een completer beeld, doordat patiënten de informatie uit hun PGO
kunnen delen met hun zorgverleners.

Waarom aansluiten bij MedMij?

Voor zorgverleners betekent aansluiten bij MedMij dat je erop kunt
vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie op
een veilige manier plaatsvindt, zonder het het risico dat deze gegevens
in de verkeerde handen terechtkomen. Wanneer patiënten hiervoor
toestemming verlenen, kun je als zorgverlener ook beschikken over de
gezondheidsgegevens die zij zelf hebben verzameld. Als zorgverlener
ben je volgens de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische
verwerking in de zorg verplicht een digitaal afschrift van het dossier
beschikbaar te stellen aan je patiënten. Met MedMij voldoe je hieraan.

Hoe sluit ik aan bij MedMij?

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen een eigen PGO kan kiezen.
Dit betekent dat je als zorgverlener geen PGO kiest voor je patiënten.
Het is vooral van belang dat de informatie, die je bijhoudt over je
patiënten, ontsloten wordt via MedMij. Dat betekent dat je de ICTleverancier van je zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener
als tussenpartij, moet vragen MedMij-deelnemer te worden. Als je
leverancier deelnemer is, kun je op een veilige en betrouwbare manier
gegevens uitwisselen met de PGO van je patiënten.
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Besluit dat je
bij MedMij wilt
aansluiten
a. Bepaal wat je
wilt bereiken:
• o.b.v. wensen
patiënten en
zorgverleners
• o.b.v. wet-en
regelgeving
b. Neem je
professionals mee
c. Zoek uit welke
financiering mogelijk is
d. Richt projectorganisatie in
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Uitleg over
juridisch kader
Financieringsmogelijkheden
Gebruikersvoorlichting zorgaanbieders
Antwoord op veelgestelde vragen
van zorgaanbieders
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Definieer welke
gegevens je
gaat delen

Leverancier
klaar voor
MedMij?

Niet alleen
registreren
voor jezelf

Aangesloten
bij
MedMij?

a. Controleer of je
leverancier MedMij-deelnemer is
of gaat worden
b. Controleer of
je leverancier
voldoet aan de
relevante informatiestandaarden
c. Sluit een verwerkersovereenkomst
met je leverancier

a. Zorg dat gegevens
zoveel mogelijk
gestructureerd
zijn vastgelegd
b. Besteed aandacht
aan begrijpelijk
vastleggen
c. Zorg dat je informatiebeveiliging
op orde is

a. Informeer je
medewerkers
b. Toon MedMij-logo
c. Communiceer naar
patiënten, zie ook
pgo.nl voor meer
informatie
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MedMij
verzorgt:

a. Bepaal welke
gegevens je
gaat delen met
patiënten via
MedMij
b. Stel vast in welk
ICT-systeem deze
gegevens zich
bevinden
c. Neem contact
op met de
ICT-leverancier
van dit systeem

MedMij
verzorgt:
Informatiestandaarden zoals:
• Basisgegevensset
Zorg
• Medicatieproces
• eAfspraak
• Zelfmetingen
• Proces voor het
ontwikkelen van
standaarden
zorgaanbieders
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Overzicht
deelnemende
leveranciers
Overzicht
relevante informatiestandaarden
Model verwerkersovereenkomst

•
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Informatiestandaarden
Normenkader
Informatiebeveiliging

•
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Vragen?

Heb je vragen over het stappenplan
aansluiten zorgverleners bij MedMij?
Neem dan contact op met het
MedMij-loket via info@medmij.nl.

