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1 Inleiding 
 

Bij PROVES gecontroleerde livegangen (GLG) worden technisch beproefde functionaliteiten of 
gegevensdiensten naar de praktijk gebracht. Dit houdt in dat er uitwisseling plaatsvindt tussen XIS – DVZA 
– DVP leveranciers, conform MedMij. Daarnaast wisselen patiënten daadwerkelijk gegevens uit door middel 
van de PGO. De toepassing in de praktijk met alle stakeholders (zorgaanbieders, eindgebruikers, PGO’s en 
DVZA’s) maakt de GLG waardevol, omdat er bevindingen worden opgehaald bij alle betrokkenen. De 
intensieve begeleiding vanuit PROVES-MedMij levert verbeterpunten op voor de gegevensdienst en/of het 
MedMij afsprakenstelsel. Daarnaast leveren de GLG’s input op voor MedMij Implementatie om hun 
dienstverlening en ondersteuning aan alle zorgaanbieders te optimaliseren, bijvoorbeeld door uitbreiding van 
de toolkit met basisproducten die kunnen helpen bij het inrichten van een implementatietraject.  
 
Kortgezegd dient het PROVES programma de volgende doelen: 
- het leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van het MedMij afsprakenstelsel; 
- de doorontwikkeling van gegevensdiensten; 
- leren hoe de implementatie het beste kan worden aangepakt.  

Voorafgaand aan deze GLG is een set met specifieke leerdoelen opgesteld om bovenstaande punten te 
bereiken. Deze leerdoelen richten zich op de evaluatie van PGO-gebruik bij patiënt, zorgverlener en de 
ervaringen van de leveranciers. Daarnaast hebben ze betrekking op de techniek van het afsprakenstelsel en 
de gegevensdienst.  

Een intensieve periode van voorbereiding, implementatie en actieonderzoek heeft ertoe geleid dat er 
uitwisseling van gegevens heeft plaatsgevonden conform het MedMij afsprakenstelsel. Het was een unieke 
gebeurtenis waarin de nodige hobbels zijn overwonnen en een beroep is gedaan op ieders 
doorzettingsvermogen. Daarnaast is de GLG met één maand verlengd om extra patiënten te kunnen 
includeren in het project. De bevindingen en ervaringen zijn in dit rapport samengevoegd. Deze bevat 
bevindingen ter verbetering voor Stichting MedMij, MedMij beheer, Nictiz en PGO on Air. Daarnaast 
worden deze bevindingen publiekelijk beschikbaar gesteld voor andere PGO-leveranciers, zorgaanbieders en 
DVZA’s. 
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2 Opstelling coalitie  
 

2.1 Samenstelling van de coalitie 

DermaZuid (Maastricht), is een zelfstandige kliniek waar huidaandoeningen behandeld worden en was 
hoofdaannemer van de GLG. Patiëntinclusie heeft plaatsgevonden via de kliniek van DermaZuid. Drs. I. 
Beciri, dermatoloog staat aan het hoofd van het team van DermaZuid. Daarnaast was een belangrijke rol 
weggelegd voor assistente Denise de Groot in de dagelijkse uitvoering van de projectwerkzaamheden. 
Onder andere bij het motiveren en includeren van patiënten en als direct aanspreekpunt voor de coalitie.  
 

DVP DVZA XIS 
Drimpy Drimpy DiSy 
Digeketen 
Zodos 

Tabel 1. Deelnemende leveranciers 

Digeketen 
Digeteken is toegetreden tot de coalitie nadat één van de eerder aangesloten PGO’s besloot zich terug te 
trekken. Hiervoor heeft Digeketen eerst de kwalificatie 2020 van de gegevensdienst verwezenlijkt. Helaas 
liep Digeketen tegen technische problemen aan bij de werking van DigiD met de smartphone. Hierdoor is 
het Digeketen niet gelukt gegevens in productie te bevragen en zijn om deze reden alle deelnemende 
patiënten aan Drimpy toebedeeld.  
 
Zodos 
Om de keten op productie met een tweede PGO, naast Drimpy PGO, te testen is Zodos benaderd. Met 
Zodos heeft een succesvolle bevraging plaatsgevonden van de gegevensdiensten Bgz en Documenten op 
productie. Er zijn geen patiënten van DermaZuid toebedeeld aan Zodos vanwege de late betrokkenheid van 
Zodos in het traject van deze GLG. 

Drimpy 
Drimpy was bij de GLG betrokken in de rol van DVZA en DVP. Ook leverde Drimpy de lokale projectleider 
voor de coalitie. 

2.2 Wat was de gekozen usecase? Welke soort patiënten zijn betrokken in de 

GLG? 

De uitgewisselde gegevens betrof gegevensdiensten 

• Verzamelen Basisgegevens zorg 3.0 (MM-3.0-BZR-FHIR); 
• Verzamelen Documenten 3.0 (MM-3.0-PLR-FHIR).  

Hiervoor zijn patiënten van de polikliniek DermaZuid geïncludeerd, met uiteenlopende dermatologische 
aandoeningen. 

Aanvankelijk zou deze groep patiënten verdeeld worden over de twee deelnemende PGO’s. Uiteindelijk zijn 
alle deelnemende patiënten aan Drimpy toebedeeld, om eerder genoemde reden.  

http://www.dermazuid.nl/
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3 Leerdoelen en onderzoeksvragen 
 

3.1 In hoeverre zijn de leerdoelen gehaald? 

Leerdoel a.  Leren van de ervaringen van de zorggebruiker, zorgverlener en leveranciers met 
betrekking tot het gebruik van de PGO en de gegevensdiensten Verzamelen 
Basisgegevens Zorg & Verzamelen Documenten.  

Met name zorggebruikers en de zorgverlener hebben (voor aanvang van de GLG) nauwelijks tot geen 
ervaring met het gebruik van een PGO. De leveranciers hebben allen eerder aan andere PoC’s en GLG’s 
deelgenomen.  

Uit de ervaringen van de zorggebruikers komt naar voren dat meerdere gebruikers aangeven moeite te 
hebben met de twee-factor authenticatie (2FA). Deze extra beveiliging bij de registratie/inloggen op het 
account is nieuw voor velen en het vraagt enige digitale vaardigheid. Het verplichte inloggen via DigiD bij 
het bevragen levert minder problemen op. Wellicht omdat deze vorm van beveiliging algemener bekend is 
bij de zorgconsument. Eenmaal het registratieproces doorlopen (2FA en DigiD) levert het bevragen van de 
gegevensdiensten geen problemen op.  

Deze ervaringen worden als waardevol beschouwd, waar een score van 75% wordt toebedeeld aan het 
behaalde leerdoel. Er wordt geen score van 100% gegeven, vanwege het beperkte aantal zorggebruikers dat 
feedback heeft gegeven (zie 3.2 II – d voor aantallen). 

Vanuit het perspectief van DermaZuid valt er nog weinig te zeggen over de ervaringen van gebruik van de 
PGO. Zorggebruikers werden benaderd tijdens het consult om deel te nemen aan deze GLG. Ook vanuit de 
wachtkamer werden zij benaderd. Toezegging van deelname leidde lang niet altijd tot deelname: van de 81 
aanmeldingen hebben 36 deelnemers daadwerkelijk een start gemaakt met het registratieproces (44%). Voor 
de ervaringen van de zorgverlener kan geen score worden aangeven. 

Voor Drimpy betrof het de eerste ervaring (en landelijke primeur) om zowel als PGO als DVZA twee 
gegevensdiensten te bevragen/leveren. Aanvankelijk kon alleen de BgZ bevraagd worden; op een later 
moment gedurende de GLG ook Documenten. Dit had te maken met het lopende kwalificatieproces van 
Drimpy DVZA voor deze gegevensdienst. Na kwalificatie verliep bevragen/leveren van de gegevensdiensten 
zonder (technische) issues. Al met al nuttige ervaringen voor de leverancier waarvoor een score van 100% 
voor behaalde leerdoel. 

Leerdoel b. Leren van de ervaringen van de zorggebruiker, zorgverlener en leveranciers met 
betrekking tot het implementeren van een PGO in betreffende praktijksituatie en 
zorgproces. 

Voor zorggebruikers is het nieuw om met een PGO te werken. Goede informatie over wat een PGO is en 
wat MedMij inhoudt is hierbij belangrijk. 81 zorggebruikers meldden zich aan voor de GLG, van wie 36 het 
registratieproces zijn gestart om een account bij Drimpy te maken. Factoren die van invloed waren op 
deelname waren: goede informatie over het project, digitale (on)vaardigheden, intrinsieke motivatie en ‘wat 
is de meerwaarde voor mij?’. Redenen om niet mee te doen aan het project waren: (achteraf) toch geen 
interesse, ingewikkelde procedure om een account aan te maken en zorgen over gegevensbescherming. 
Voor het behaalde leerdoel ken ik een score van 75% toe. Geen 100%, omdat er wellicht blinde vlekken 
zitten in het implementatieproces van de zorggebruikers. 

Voor DermaZuid lag een belangrijke rol weggelegd wat betreft het verstrekken van informatie en het 
motiveren van de zorggebruiker. Patiëntinclusie vond plaats in de spreekkamer en aan de balie van de 
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assistentes. Ook werden mensen door een werkstudent apart benaderd voor het verstrekken van 
(aanvullende) informatie en uitleg. Na benadering in de praktijk kregen deelnemers informatie toegezonden 
per e-mail. Hierin stond een uitgebreide toelichting op het project, de aanmeldprocedure en -instructie. Een 
belangrijk aandachtspunt (met name voor de zorgverlener) is dat niet iedere zorggebruiker in staat is een 
PGO te gebruiken. De zorgverlener dient selectief te zijn wie zijn hiervoor willen benaderen. Ook moet een 
zorgverlener zelf gemotiveerd zijn om PGO-gebruik te implementeren/stimuleren. Anders is dit lastig over te 
brengen op de zorggebruikers. Voor de geleerde ervaringen van de zorgverlener tot het implementeren van 
een PGO wordt een score van 100% toebedeeld. 

Voor Drimpy kostte de implementatie van de PGO in DermaZuid weinig inspanning. Er bestond al een 
relatie tussen DermaZuid en Drimpy, omdat Drimpy ook door VZVZ is gecertificeerd is als GBZ-XIS 
typeacceptatie Medicatieviewer en als zodanig medicatie via het LSP opvraagt voor Polikliniek DermaZuid. 
Dit maakt het lastig om een score toe te kennen voor Drimpy. 

Leerdoel c. Inzicht in de gerealiseerde impact van het PGO-gebruik op bestaande zorgprocessen. 

Gezien de korte duur waarin zorggebruikers daadwerkelijk gegevens hebben bevraagd (door late inclusie 
van veel deelnemers) en het kleine aantal deelnemers dat bevragingen heeft gedaan (n=6) is er vooralsnog 
geen uitspraak te doen over de zichtbaar gerealiseerde impact van het PGO-gebruik op het bestaande 
zorgproces. 

Leerdoel d. Inzicht in de verwachte aanvullende toekomstige impact bij langer gebruik (>3 maanden) 
van het PGO gebruik op bestaande zorgprocessen. 

De verwachte aanvullende impact bij langer gebruik van de PGO op bestaande zorgprocessen zal zijn dat 
zorggebruikers beter geïnformeerd/voorbereid op het spreekuur verschijnen. Dit zal leiden tot een 
efficiëntere consultvoering, zowel inhoudelijk als qua tijds efficiëntie.    

Leerdoel e. Leren van de ervaringen met het toepassen van de gekozen gegevensdiensten in de 
praktijk. 

Voor zorggebruikers was het soms teleurstellend welke hoeveelheid aan gegevens daadwerkelijk werd 
getoond. Uiteraard heeft dit te maken met de vulling van het dossier en het al dan niet aanwezig zijn van 
documenten voor de betreffende zorggebruiker. De BgZ, als een soort van bondige samenvatting van een 
dossier, is een handige en zinvolle gegevensdienst om mee te starten binnen de PGO. Wel werd door een 
enkeling een verslaglegging van het consult gemist. Datzelfde (handig en zinvol) geldt voor Documenten. 
Gebruikers willen graag weten wat er in brieven/verslagen staat vermeld over de eigen aandoening. Wat 
betreft de naamgeving van deze gegevensdienst: niet iedereen wist wat hiervan te verwachten.  

Alle partijen zijn het erover eens dat een PGO pas zinvol wordt als er vanuit diverse bronsystemen meerdere 
gegevensdiensten getoond kunnen worden binnen de PGO. 

Leerdoel f. Inzicht in mogelijke succesfactoren die kunnen bijdragen aan het succesvol opschalen 
van PGO gebruik / toepassen van de gegevensdiensten Verzamelen Basisgegevens Zorg 
& Verzamelen Documenten bij de betreffende doelgroepen. En hoe kan dit succes 
uitgebreid worden naar nieuwe doelgroepen of gegevensdiensten (schaalbaarheid)?  

Eigenlijk is leerdoel f een samenvatting van de voorgaande leerdoelen: Succesfactoren die kunnen bijdragen 
aan het succesvol opschalen van PGO gebruik: 

• Digitale vaardigheid van zorggebruikers (en zorgverleners!) 
• Goede informatie vanuit overheid/PGO on Air over wat een PGO is, wat je ermee kunt, veiligheid, 

etc. 
• Goede techniek: veel storingen demotiveert gebruik. 
• Motiveren tot gebruik PGO van zorggebruikers (door zorgverlener? door overheid? door 

zorgverzekeraar?) 
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• Gemotiveerde zorgverleners. 
• Als PGO werken met alle gegevensdiensten. 
• Ontsluiting vanuit alle zuilen van de zorg. 
• PGO voor iedereen: voor gezonde mensen (preventie) en zorggebruikers.  
• Gebruikersvriendelijk maken van gebruik PGO (bijv. 1x DigiD bij meerdere bevragingen in dezelfde 

sessie) 
 
 

3.2 Beantwoorden van de onderzoeksvragen 

Onderzoeksvraag I (leerdoel a): Welke ervaringen zijn er met het gebruik van de PGO op het 
gebied van: 

a) Bestaande zorgprocessen 

Ervaringen 

• Bestaande zorgprocessen werden beïnvloed doordat er een extra item besproken moest worden 
tijdens het consult: het deelnemen aan de GLG. Bij interesse van de zorggebruiker werd er 
mondeling informatie gegeven over de GLG, een PGO en MedMij. Deze informatie werd verstrekt 
door de assistente of werkstudent. Ook werden mensen benaderd in de wachtkamer voor 
deelname. Het goed en juist informeren en includeren van patiënten kost tijd en inspanning en 
vond plaats naast de al drukke werkzaamheden. Dit resulteerde op sommige momenten tot onrust 
binnen de praktijk.  

• Het gebruik van de PGO binnen DermaZuid heeft geen invloed gehad op de vastlegging van 
medische gegevens. 

Noodzakelijke aanbevelingen  

• Zorg (als overheid/PGO on air) voor goede en beschikbare informatie voor zorggebruikers over (het 
gebruik van) de PGO,  MedMij en de veiligheid van PGO’s en hiermee samenhangend het gebruik 
van 2FA en DigiD. 

• Spreek binnen een organisatie goed af wie welke rol op zich neemt bij het benaderen van 
zorggebruikers voor gebruik van de PGO. 

• Motiveer ook zorgverleners om PGO’s te stimuleren.  

 

b) Zorgverleners 

Ervaringen  

• De zorgverleners (dhr. Beciri en assistentes) hebben met name een motiverende rol gehad richting 
de zorggebruiker. Ook het verschaffen van informatie over PGO, uitleg doel van de GLG, opzet e.d. 
werd door de zorgverlener uitgevoerd. Door de assistentes is deze rol als een extra belasting 
ervaren, naast de drukke reguliere werkzaamheden. Daarom is er ook een werkstudent aanwezig 
geweest (totaal 3 weken) om deze rol over te nemen. Vanuit de vertrouwensrelatie met de 
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zorgverlener gaven de meeste (n=81) zorggebruikers toe deel te willen nemen. 44% heeft dit ook 
daadwerkelijk gedaan (n=36).  

• De zorgverlener werd ondersteund vanuit Drimpy door het aanreiken van een informatiebrief voor 
de zorggebruiker met een link naar een vragenlijst (nulmeting). Ook de wachtkamerposter werd 
door Drimpy verzorgd. Vanuit Proves-MedMij is er informatiemateriaal (waaronder een DigiD-
folder) aangereikt. 

• Daarnaast is er vrijwel dagelijks contact geweest (e-mail of telefonisch) tussen DermaZuid en 
Drimpy. 

 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Zorg voor duidelijk informatiemateriaal voor de zorggebruiker om de zorgverlener te ontlasten. 
Hierdoor ontstaat er meer tijd voor het motiveren van de zorggebruiker en is er minder invloed op 
het normale zorgproces. 

• Onderhoud regelmatig contact met de zorgverlener vanuit de gehele coalitie. 
• Houd zorgverlener gemotiveerd. 
• Beschikbaar stellen van trainingen die leveranciers of MedMij kunnen geven over MedMij. Deze 

zijn niet aanwezig voor zorgmedewerkers. Het is van belang dat alle zorgmedewerkers het belang 
van MedMij inzien. 

c) Zorggebruikers 

Ervaringen 

• Een beperkte respons van de zorggebruikers, c.q. het invullen van vragenlijsten (vragenlijst 
‘verwachtingen’: n=15, vragenlijst ‘ervaringen’: n=12), meewerken aan telefonische interviews (n=6) 
en deelname aan informatieavond (n=1), maakt dat er geen goede uitspraak is over de effecten van 
PGO-gebruik op ziekte-inzicht, therapietrouw, wijze van gebruik van PGO en ervaren veiligheid en 
betrouwbaarheid van de PGO.  

• De lage respons zorgt er ook voor dat het niet mogelijk is geweest om zorgvuldig uit te vragen wat 
het begrip was van de getoonde medische informatie in de PGO.  

• Desalniettemin toont het aantal aanmeldingen dat er een goede relatie is tussen de zorggebruiker 
en DermaZuid. De redenen van geen vervolg geven aan deze aanmelding komen later aan de orde, 
en zie 3.1, leerdoel b. 

Noodzakelijke aanbevelingen 

-  
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d) DVP / DVZA / xIS-leveranciers 

Ervaringen 

• Drimpy (DVP) was voor aanvang van de GLG reeds gekwalificeerd voor de gegevensdiensten BgZ 
en Documenten. Dat betekent dat er al succesvolle uitwisseling in productie met andere EPD’s was 
gedaan.  

o Eerdere ervaringen met kwalificeren BgZ en Documenten: aanpassen van bronsysteem 
voor MedMij gegevensuitwisseling kostte in de testfase de meeste inspanning. Daarnaast 
verliep het uitwisselen van Documenten aanvankelijk lastiger dan wenselijk. Dit vanwege 
moeizame communicatie met DVZA leverancier LSP+ en het niet hebben van een vast 
contactpersoon. 

• Digeketen was ook gekwalificeerd voor deze twee gegevensdiensten (versie 2019). In de GLG 
werd gewerkt met de nieuwere versie 2020. Daarvoor heeft Digeketen zich apart gekwalificeerd. 
Er heeft echter via Digeketen geen uitwisseling in productie plaatsgevonden. In de keten zijn 
diverse issues vastgesteld en is in gezamenlijkheid aan oplossingen daarvan gewerkt. Helaas is het 
niet binnen het tijdsbestek van de GLG gelukt om gegevensuitwisseling tot stand te brengen, met 
name door problematiek rondom gebruik van DigiD in de app. Er zijn daardoor geen deelnemers 
geweest die gegevens hebben opgehaald via Digeketen. 

• Drimpy DVZA was voor aanvang van de GLG gekwalificeerd voor de BGZ en gedurende de GLG 
ook voor Documenten.  

• Er zijn aanpassingen gedaan aan het EPD DiSy om de uitwisseling volgens MedMij tot stand te 
kunnen brengen. Concreet betekende dit het adopteren van de Zib’s. Deze zijn relevant voor de 
gegevensuitwisseling via MedMij.  

• Het testproces/tot stand brengen keten verliep voorspoedig en gegevens vanuit DiSy konden 
vervolgens getoond worden in Drimpy. Uiteraard is de vulling binnen Drimpy afhankelijk van wat 
het bronsysteem (DiSy) oplevert. De vulling van DiSy wordt mede bepaald door de dossiervorming 
aan de kant van de zorgverlener. 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• De belangrijkste aanbeveling is dat alle leveranciers binnen een coalitie (vrijwel) gereed zijn om live 
te kunnen gaan bij aanvang van de GLG. Wanneer leveranciers een MedMij-label hebben zou dat 
normaal gesproken het geval moeten zijn. Het testsysteem van de acceptatie/kwalificatie is 
onvoldoende sluitend, wat blijkt bij testen in de Zandbak en de productieomgeving. 

• Een aanbeveling is dat het testsysteem en de standaarden aansluiten bij de productieomgeving, 
zodat GLG’s het praktijkgebruik kunnen toetsen. Nu werd Digeketen geconfronteerd met issues in  
de keten, na kwalificatie, in productie, die getest moesten worden en de issues door de 
ketenpartijen opgelost dienden te worden. Voor Digeketen speelde dit extra omdat de aangepaste 
apps nog door de Appstores van Android en Apple moesten nadat de issues verholpen waren. 
Omdat DigiD in de stelsystematiek, en specifiek voor de werking in de smartphone, problemen 
geeft kwam Digeketen in de problemen voor de productiefase. Kanttekening hierbij is dat 
Digeketen pas kort voor de aanvang van de GLG is benaderd voor deelname. Dit nadat één van de 
eerder aangesloten PGO’s zich had teruggetrokken. 

• Onderhoud intensief contact tussen leveranciers onderling en help elkaar waar nodig of gewenst. 
• Stel binnen MedMij een centraal aanspreekpunt beschikbaar voor vragen en als klankbord. Er is 

veel informatie, maar geen duidelijk aanspreekbaar team. 
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e) Informatievoorziening 

Ervaringen 

Er is bij de GLG gebruik gemaakt van de volgende middelen: 

• Informatiebrief voor patiënten, met daarin informatie over de GLG, wat een PGO is en een link 
naar Google Forms met een korte vragenlijst en informed consent voor deelname.  

• E-mail met bovenstaande informatie na bezoek aan de kliniek. 
• Poster in de kliniek ter attentie van het project en gebruik van een PGO. 
• Inclusie op locatie, mondeling door het team van DermaZuid. Zorggebruikers konden in een aparte 

ruimte nader geïnformeerd worden door de assistente of de werkstudent.  
• Website van Digeketen waar informatie stond gebruik van de PGO en informatie over het MedMij-

afsprakenstelsel. 
• DigiD flyers. 
• Wekelijks overleg met gehele coalitie. 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Informatievoorziening gereed voor aanvang GLG. 
• Heldere afspraken omtrent wie verantwoordelijk is voor welke voorziening en wie waar behoefte 

aan heeft. 
• Pas informatievoorziening tijdig aan. Bijvoorbeeld wanneer er data staan die inmiddels zijn 

verlopen. 
• Duidelijke instructie voor deelnemers in de informatiebrieven.  
• Communicatie middelen (stickers, labels, folders) beschikbaar stellen voor elke organisatie op de 

ZAL-lijst. Dit kan de zichtbaar en herkenbaarheid een grote impuls geven via bijvoorbeeld 
VerbindMedMij. 

 

Onderzoeksvraag II. (leerdoel b): Welke ervaringen zijn er met het implementeren van de PGO 
op het gebied van: 

a) Bestaande zorgprocessen 

Ervaringen 

• Naast werkzaamheden voor de GLG, zijn de bestaande zorgprocessen (nog) niet opnieuw ingericht. 
Dit vanwege het beperkte aantal bevragingen middels de PGO. Daarnaast werd Drimpy al gebruikt 
om medicatie via LSP te bevragen voor zorggebruikers van DermaZuid. Vastlegging van medische 
gegevens is niet wezenlijk veranderd.  

• DiSy is nu in staat om de BGZ en Documenten aan te leveren. 
• De verwachting is dat in de toekomst zorggebruikers beter geïnformeerd en voorbereid op consult 

kunnen komen. Hierdoor kan zorgproces efficiënter worden.  

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Een aanbeveling is dat de zorgverlener de zorggebruiker vraagt om toegang tot relevante gegevens 
te verlenen voor aanvang van het consult. Dit wordt extra aantrekkelijk wanneer PGO’s in de nabije 
toekomst vanuit andere zuilen ook gevuld raken.  
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• Taalgebruik van de zorgverlener bij dossiervorming helpt de gebruiker om de gegevens beter te 
begrijpen.  

• De PGO kan door SNOMED te gebruiken medische terminologie voor leken begrijpelijk 
weergeven. 

b) Zorgverleners 

Ervaringen 

• Zie 3.2. onderzoeksvraag I – b (pagina 7-8). 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Zie 3.2. onderzoeksvraag I – b (pagina 7-8). 

 

c) Zorggebruikers 

Ervaringen 

• Zorggebruikers werden na het consult door de zorgverlener gevraagd om mee te doen aan de GLG. 
Voor uitgebreide informatie over de opzet / het doel van de GLG en de PGO werden patiënten 
doorverwezen naar de baliemedewerker. Vanwege drukte is deze taak overgenomen door een 
werkstudent. Ook werden (potentiële) deelnemers in de wachtkamer benaderd.  

• De informatiebrief werd doorgenomen en mensen gaven toestemming voor deelname. Daarna 
werd een e-mail verstuurd met de informatiebrief en een instructie hoe een PGO account aan te 
maken.  

• 36 van de 81 aangemelde deelnemers zijn het registratieproces voor een account gestart. Van de 
niet-starters die zijn bereikt, weten we dat werd afgezien van deelname vanwege o.a. geen 
behoefte, te ingewikkeld en vakantie.  

• Drimpy support is per e-mail vier keer benaderd door een deelnemer van de GLG (allen over 2FA). 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Selectiever patiënten benaderen voor deelname. Inherent aan de patiëntenpopulatie van 
DermaZuid werden er veel oudere, niet digivaardige, zorggebruikers gevraagd. Tevens zijn 
bijvoorbeeld nieuwe patiënten (nog) niet interessant, want het zorgdossier is nog niet gevuld met 
informatie. 

• Besteed voldoende aandacht aan de informatiebrief bij de inclusie. Dit helpt patiënten beter te 
begrijpen wat ze kunnen verwachten van deelname en wat er gevraagd wordt aan acties.  

d) DVP/DVZA/xIS-leveranciers 

Ervaringen 

• De keten van Drimpy DVZA – DiSy – Drimpy PGO werkte in productie voor aanvang van de GLG. 
Kliniek DermaZuid had de versnelde VIPP-5 route succesvol afgerond ten tijde van de start van de 
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GLG. Nieuw was de bevraging van Documenten. Hiervoor vond kwalificatie van Drimpy DVZA 
plaats tijdens de GLG. 

• Met Drimpy DVZA heeft Digeketen in testfase, nadat de issues verholpen waren, succesvolle 
bevragingen gedaan vanuit DiSy. Zoals eerder vermeld is Digeketen niet aan het bevragen in 
productie toegekomen. 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Voor aanbevelingen zie 3.2. onderzoeksvraag I – d (pagina 8-9). 

e) Informatievoorziening 

Ervaringen 

• Zie 3.2. onderzoeksvraag I – e (pagina 9-10). 

Noodzakelijke aanbevelingen 

• Zie 3.2. onderzoeksvraag I – e (pagina 9-10). 

 

Onderzoeksvraag III (leerdoel c): Wat is de gerealiseerde impact van het PGO-gebruik op 
bestaande zorgprocessen, bijvoorbeeld ten aanzien van contact tussen zorggebruiker en 
zorgverlener, therapietrouw, inrichten van interne processen, vastlegging van medische 
gegevens, rol van mantelzorg / familie of beveelt de zorgverlener de PGO aan? 
 

Door het beperkte aantal zorggebruikers dat en de beperkte hoeveelheid feedback vanuit gebruikers op de 
PGO is het niet mogelijk om een betrouwbare uitspraak te doen over directe impact op het huidige 
zorgproces. Voor de verwachte impact, zie antwoord bij onderzoeksvraag IV. 

 

Onderzoeksvraag IV (leerdoel d): Wat is de verwachte aanvullende toekomstige impact bij 
langer gebruik (>3 maanden) van het PGO gebruik op bestaande zorgprocessen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van contact tussen zorggebruiker en zorgverlener, therapietrouw, inrichten van 
interne processen, vastlegging van medische gegevens? 
 

De verwachting is dat bestaande zorgprocessen efficiënter zullen verlopen. De zorggebruiker komt beter 
voorbereid op het (vervolg)consult omdat hij inzage heeft in zijn medische gegevens en/of documenten. 
Zeker als in de toekomst meerder gegevensdiensten (Huisartsgegevens en Medicatie m.n.) in zijn PGO 
getoond kunnen worden. Ook kan de zorgverlener voorzien worden van deze informatie. Een goed 
geïnformeerde patiënt is een beter gemotiveerde patiënt. Dit zal de therapietrouw wellicht vergroten. De 
verwachting is dat veel zorgverleners hun taalgebruik niet zullen aanpassen. Met de in de PGO te 
implementeren SNOMED-CT codering* kan dit toch voor de zorggebruiker vertaald worden naar 
begrijpelijke taal.  

* SNOMED-CT betreft terminologie met mappings naar o.a. ICD-10 (specialist) en ICPC (huisarts). Zorgverleners kunnen dan eigen 
terminologie gebruiken die vervolgens vertaald wordt in PGO in ‘begrijpelijke’ taal. 

Onderzoeksvraag V (leerdoel e): Wat zijn de ervaringen met de geïmplementeerde 
gegevensdiensten Verzamelen Basisgegevens Zorg & Verzamelen Documenten? 
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In hoeverre is de data die via de gegevensdienst ontsloten wordt relevant en zinvol voor zorggebruiker en 
zorgverlener?  

Ervaringen: 

BGZ: 

• Relevant voor zorggebruiker omdat dit een samenvatting betreft hem/haar aangaande. Bovendien 
een soort van controlemiddel of gegevens wel juist in het EPD staan. Vanuit de zorgconsument is 
er behoefte aan begrijpelijke taal en een verslag van het consult. 

• Voor zorgverlener zie ik minder relevantie. Alle gegevens staan ook in zijn dossier. Wel kan hij door 
zorggebruiker gewezen worden op foutieve weergave (bijvoorbeeld postcode, telefoon, medicatie). 
Het kan de zorgverlener wel helpen in de communicatie met de zorggebruiker wanneer duidelijk is 
dat de zorggebruiker de PGO gebruikt en goed op de hoogte is van de beschikbare gegevens. 

Documenten: 

• Relevant voor zorggebruiker: wat staat er in de verwijsbrief/ specialistenbrief/röntgenverslag? 
Risico: niet kunnen interpreteren van de inhoud. De naamgeving van deze gegevensdienst is niet 
voor iedereen duidelijk: liever naam van de brief en van wie afkomstig. 

• Voor zorgverlener niet relevant. Alle documenten zijn al gekoppeld aan zijn EPD. Relevantie voor 
de zorgverlener ontstaat er wanneer in de PGO ook de gegevens van andere zorgverleners 
inzichtelijk zijn. Wanneer de PGO het middel is om snel overzicht en inzicht te realiseren, dan 
wordt het voor de zorggebruiker ook zinvol. 

Wat zijn aanbevelingen om de gegevensdienst te verbeteren? 

• Voor BGZ zijn er geen aanbevelingen.  
• Voor Documenten: het kunnen overdragen naar en openen in de PGO van alle typen bestanden. 

Ook het delen van Documenten (van PGO naar EPD) is een aanbeveling (verdere ontwikkeling 
MedMij- stelsel). 

Onderzoeksvraag VI (leerdoel f): Wat zijn mogelijke succesfactoren die kunnen bijdragen aan 
het succesvol opschalen van PGO gebruik / toepassen van Verzamelen Basisgegevens Zorg & 
Verzamelen Documenten via de PGO bij de betreffende doelgroepen en hoe kan dit succes 
uitgebreid worden met nieuwe doelgroepen of gegevensdiensten (schaalbaarheid)? En welke 
planning past hier bij? 
 

Zie antwoord 3.1 leerdoel f (pagina 6-7). Planning: nu – 2023.  

3.3 Welke onderzoeksmethode is gebruikt? 

Beschrijving van keuzes om tot evaluatie te komen 
Er is gekozen voor (voornamelijk) kwalitatief onderzoek, waarbij de zorggebruiker centraal stond. Dit volgens 
de methode van de lerende evaluatie. Bij deze methode wordt er niet op vaste momenten geëvalueerd maar 
continu. Evaluatie vond plaats o.b.v. vragenlijsten, interviews met zorggebruikers, vinger aan de pols 
gesprekken bij DermaZuid en kwantitatieve data vanuit Drimpy. Vanwege het beperkte aantal deelnemers 
en de beperkte respons op de vragenlijsten zijn er enkel individuele gesprekken gevoerd met deelnemers.  

De voortgang is tijdens een wekelijks Teams-overleg met elkaar besproken. Daarnaast was er sprake van 
regelmatig contact onderling, zowel via e-mail als telefoon. Hierdoor was bijsturen van het project, wanneer 
nodig, goed mogelijk en konden alle partijen daar tijdig in worden meegenomen. Zo is besloten om de GLG 
met één maand te verlengen. Dit om meer patiënten te kunnen includeren.  

 



 

 

14 

De eindevaluatie is gebundeld door de Drimpy als projectleider, waarbij alle partijen inbreng hebben 
geleverd op de rapportage. Zodoende is er een gezamenlijke eindevaluatie ontstaan.  

In onderstaand overzicht zijn de verschillende activiteiten weergegeven die tijdens de GLG zijn uitgevoerd.  

Tabel 2. Overzicht van ondernomen activiteiten tijdens gecontroleerde livegang. 
 

Wat ging goed in dit proces en wat zou je een volgende keer anders aanpakken?  
 

Wat ging goed:  

• Onderlinge bereikbaarheid/beschikbaarheid en de laagdrempeligheid van contact opnemen met 
elkaar.   

Wat kan beter:  

• Afspraken omtrent rollen en verantwoordelijkheden gedurende de GLG. Voor sommige 
betrokkenen was het niet altijd duidelijk wie voor welk aspect van het proces verantwoordelijk 
was. 

Activiteit Doel 

Twee vragenlijsten onder patiënten (N=15 
& N=12) 

• Verwachtingen ophalen m.b.t. PGO-gebruik (N=15) & 

Ervaringen ophalen m.b.t. PGO-gebruik (N=12) 

Een kick-off met baliemedewerkers en een 
zorgverlener, MedMij en PGO leveranciers 

• Verwachtingen ophalen m.b.t. het gebruik van een PGO bij 

DermaZuid  

• Uitleg inclusieproces door MedMij 

• Demo van PGO door PGO-leverancier 

Vinger-aan-de-pols gesprekken met 
zorgaanbieder 

• (twee) Wekelijkse gesprekken met het aanspreekpunt 

(baliemedewerker) van de zorginstelling om te horen hoe 

de inclusie verloopt, welke knelpunten worden ervaren en 

wat de ervaringen van patiënten zijn. 

Interview met PGO-leverancier • In kaart brengen van ervaren knelpunten van patiënten 

Interview met 5 patiënten  • Ervaringen ophalen m.b.t. het gebruik van een PGO 

Helpdeskmeldingen (N=4) • Inzichtelijk krijgen waar patiënten knelpunten ervaren en 

hoe hierop te anticiperen  

Sparringsessies met MedMij en 
Patiëntenfederatie 

• Kruisbestuiving tussen deze GLG en de andere lopende 

GLG’s en op basis daarvan vervolgacties inzetten 
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4 Inclusie patiënt en zorgverlener 
 

4.1 Inclusie van de patiënten 

Hoeveel patiënten zijn benaderd om mee te doen aan de GLG en hoeveel hebben er uiteindelijk 
meegedaan (indien van toepassing: uitsplitsing per zorgverlener)? 

Tabel 3 biedt een weergave van de patiëntinclusie per zorgaanbieder.  

Zorgaanbieder Aantal aanmeldingen Aantal patiënten 
geïncludeerd 

DermaZuid 81 36 

Tabel 3. Overzicht van het aantal geïncludeerde patiënten per zorgaanbieder. 

81 patiënten hebben zich aangemeld voor de GLG, waarvan 36 uiteindelijk hebben meegedaan. Het is niet 
goed te evalueren hoeveel van de 36 patiënten die het registratieproces zijn gestart, ook daadwerkelijk 
gegevens hebben opgehaald via de gegevensdienst BGZ en/of Documenten. Minimaal is het zes patiënten 
gelukt; dit waren de deelnemers aan het interview. Het proces van monitoring van het registratieproces 
wordt binnen het platform van Drimpy, mede gezien de bevindingen bij deze GLG, verder ontwikkeld. 

 

Wat waren redenen van de patiënten om niet mee te doen aan de GLG? 

Redenen om niet mee te doen waren: 

1. Geen behoefte/interesse  
2. Beperkte digivaardigheid, c.q. niet in staat een PGO aan te maken 
3. Niet duidelijk wat een PGO is 
4. Onveilig gevoel 
5. Privé omstandigheden 

Wat waren redenen van de patiënten om wel mee te doen aan de GLG? 

Redenen om wel mee te doen:  

1. Nieuwsgierigheid wat een PGO is  
2. Eigen gegevens kunnen inzien 

 

4.2 Inclusie van de zorgverlener 

Hoeveel zorgverleners zijn benaderd om mee te doen aan de GLG en hoeveel hebben er 
uiteindelijk meegedaan? 

Alleen Polikliniek DermaZuid (hoofd drs. Beciri) is benaderd om mee te doen aan de GLG. 
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Wat waren redenen van de zorgverlener om wel mee te doen aan de GLG? 

DermaZuid wilde graag zo snel mogelijk van start met het gebruik van de PGO. Daarom is gekozen om deel 
te nemen aan deze GLG. De redenen om snel van start te willen waren:  

1. DermaZuid  staat open voor uitdagingen en behoorde met 5 andere klinieken tot de eerste die 
deelnamen aan de versnelde VIPP5 route 

2. Drs. I. Beciri wilde graag makkelijker gegevens kunnen uitwisselen tussen de patiënt en 
zorgverlener en tussen zorgverleners. 

3. Graag  transparantie willen bieden aan de patiënt om zo meer regie over zijn eigen gezondheid te 
krijgen. 
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5 Algemene bevindingen 
 

5.1 Functioneren van de gegevensuitwisseling 

In hoeverre functioneert de uitwisseling van gegevens op gebied van… 
 

a) Architectuur & techniek 

Ervaringen 

• Drimpy DVZA functioneert als een generieke oplossing voor het koppelen van verschillende 
(medische) informatiesystemen. Door het beveiligd openstellen van een Resource Server Gateway 
voor externe koppelvlakken kan een softwareleverancier, zoals Dixis DiSy in de scope van deze 
GLG, met FHIR data aansluiten op de Drimpy DVZA. 

• In deze GLG is er het voordeel dat zowel de PGO als DVZA door Drimpy zijn ontwikkeld en de 
onderlinge aansluiting daarmee gemakkelijker is. 

• Voor Digeketen is dat anders en is de werking afhankelijk van het afsprakenstelsel zelf. Doordat de 
acceptatiesystemen van MedMij niet aansluiten bij de werking in de praktijk zijn er een fors aantal 
technische belemmeringen ontstaan, die hebben veel tijd gevraagd, zowel in de GLG als bij het 
MedMij OPEN-programma. Ze leveren problemen op bij de gegevensuitwisseling zelf en het 
contact leggen met systemen. Naast de technische issues die centraal spelen, vallen de problemen 
op die zijn verbonden aan het gebruik van DigiD. Naast de gebruiksonvriendelijkheid, bijvoorbeeld 
bij het invoeren van loginnaam en wachtwoord, is de TVS, DigiD samen met de DVZA’s instabiel 
gebleken. Soms werkt het wel soms niet. Verder zijn de eigenaren ervan (Logius en TVS) samen 
met VZVZ onvoldoende op de hoogte van de integrale technische werking. 

• In de werking van identificeren en beveiligen speelt ook 2FA een rol die drempelverhogend werkt 
en kans op problemen geeft, samen de tokens die ze communiceert. 

• Het stelsel is technisch onvoldoende een standaard, het biedt te veel ruimte tot interpretaties, 
naast de niet voorziene technische issues die tijdens het testen zijn vastgesteld. Daardoor lijken er 
technische communicatieverschillen tussen DVZA’s te zijn ontstaan waarmee PGO’s rekening 
zouden moeten houden. De PGO’s zijn gebouwd op basis van de standaarden en zodra die afwijken 
kunnen PGO’s niet functioneren zoals ze bedoeld zijn. Daardoor komt een werkend stelsel in 
gevaar. 
 

b) De gegevensdienst 

Ervaringen 

• De inhoudelijke beschikbaarheid van de BGZ elementen in deze GLG is sterk afhankelijk van de 
adoptie van de ZIB’s in het EPD van de zorgaanbieder door de zorgverlener. Door deze adoptie 
juist aan te moedigen is het aantal beschikbare BGZ ZIB onderdelen voor de PGO eindgebruiker 
goed verlopen. 
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c) Vertalingen 

Ervaringen 

• Doordat de EPD softwareleverancier in de scope van deze GLG zibs heeft ingebouwd in de 
software, was de translatie van dit zib model naar technische FHIR resources een groot onderdeel 
van de initiële toetreding tot het stelsel/kwalificatie. Bij aanvang van de GLG waren deze 
kwalificatieprocessen afgerond, tijdens de GLG zijn er geen nadere data translatie werkzaamheden 
verricht. 

 

d) Beveiliging 

Ervaringen 

• Er is binnen de GLG geen sprake geweest van risico’s ten aanzien van de beveiliging.  

 

e) Performance 

Ervaringen 

• De continuïteit en beschikbaarheid van de DVZA en DVP oplossing van Drimpy is door de loop van 
de GLG niet onderbroken geweest. In de laatste periode van de GLG is de beschikbaarheid van de 
documentenservice (Documenten gegevensdienst) wel kort onderbroken geweest door een interne 
server wijziging bij klant DermaZuid. Na het herstellen van de fout in de service kon de PGO 
gebruiker zijn/haar documenten weer zonder problemen ophalen en downloaden. 

 

f) Beheer(s)baarheid 

Ervaringen 

• De beschikbaarheid van de aansluiting van “Drimpy Test ZA 1” op de zandbak was vereist voor het 
verzorgen van beheersbare gegevensuitwisseling tussen DVZA en DVP. 

• Doordat op de zandbak acceptatie omgeving met zowel acceptatie versie van DVZA als DVP 
uitvoerig getest kon worden op connectiviteit en inhoudelijke resources. 

• De beheersbaarheid zou toenemen wanneer er een systematiek is waarbij de leveranciers vanuit 
development kunnen testen (gelijk aan productieomgeving), waarna met test-acceptatiesysteem 
(gelijk aan productieomgeving), ze zekerheden kunnen realiseren en de productie geen problemen 
meer geeft. Nu dat onvoldoende het geval is de onbeheersbaarheid te groot. 
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Welke aanbeveling heb je voor de toekomst inzake de uitwisseling van gegevens op gebied 
van… 

a) Architectuur & techniek 

Ervaringen 

• De oplossing zou vanuit perspectief van het gebruikersgemak verbeterd worden als het ophalen 
van meerdere gegevensdiensten binnen een enkele DigiD – sessie mogelijk wordt gemaakt. 

• Qua architectuur hebben we een stelsel nodig met de volgende opbouw: Development; Testen 
(gelijk aan productieomgeving); Acceptatie testen (gelijk aan productieomgeving); Productie. De 
gegevensdiensten dienen de gehele levensloop te bestrijken.  Wanneer van toepassing dienen de 
relaties/bundels binnen en naar gegevensdiensten een onderdeel te zijn van een zorgtraject. Ze 
vormen dan een belangrijke basis voor het inzicht geven uit de data met slimme zoekfuncties. 
Verder dienen data van de zorgvrager bij de verschillende zorgverleners automatisch (weten waar 
welke data) te vinden zijn zodat volledige data bij de zorgvrager te brengen is. 

• Het komende ¾ jaar werken aan bouwstenen waarmee het stelsel robuust te maken is voor het 
hele netwerk aan zorgpartijen zodat er schaalbaarheid ontstaat. 

 

b) De gegevensdienst 

Ervaringen 

• Er zijn geen specifieke aanbevelingen t.a.v. de gegevensdienst BGZ of Documenten. 

c) Vertalingen  

Ervaringen 

• Er zijn geen specifieke ervaringen.  
• Aanbeveling vanuit een meer abstract niveau gedacht: het zou helpen om technieken te 

ontwikkelen die het ontsluiten van gezondheids(zorg)gegevens vergemakkelijken. Technieken die 
gebruikersdata omzetten naar de gegevensdiensten / informatiestandaarden. Dit zonder dat de 
(bron)systemen aangepast moeten worden. Dit kan het uitrollen van het MedMij Afsprakenstelsel 
faciliteren. Mogelijke voorbeelden zijn:  

o Knowledge Graphs en andere semantische technologie voor data-integratie; 
o Machine Learning om verschillende databronnen automatisch aan elkaar te koppelen; 
o Knowledge Base System-technologie om data om te zetten in oplossingen. 
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d) Beveiliging 

Ervaringen 

• Als aanbevelingen zijn de gedachten: 
o De authenticatie en machtigingen moeten zowel veiligheid opleveren als laagdrempelig in 

gebruik geven. De huidige aanpakken van tokens, 2FA en DigiD, dienen zo aangepast of 
vervangen te worden zodat op grootschalige wijze werken gebruiksvriendelijkheid 
mogelijk wordt. 

o Voorkomen misbruik privacy. 
o Data in de PGO van zorgvrager mag niet tot misbruik leiden van die data, bijvoorbeeld 

door het beschikbaar te stellen aan commerciële partijen waardoor de privacy van 
anderen dan de zorgvrager geschaad worden. 

e) Performance 

Ervaringen 

• Door het verminderen van aantal DigiD authenticatie calls wordt de algehele performance van de 
oplossing verbeterd. 

f) Beheer(s)baarheid  

Ervaringen 

• Het kunnen beheren van test en productieaansluitingen met behulp van de stelselnode API zal de 
beheersbaarheid van de gehele oplossing flink verbeteren. Dit komt doordat de kleine 
zorgaanbiedernaam, technische URI’s en andere R&A gerelateerde aanpassingen efficiënter 
doorgevoerd kunnen worden. 

5.2 Het MedMij Afsprakenstelsel 

Hoe kijken jullie tegen het MedMij afsprakenstelsel aan?  

• Binnen eerdere PROVES trajecten al uitgebreid beschreven en gecommuniceerd. Drimpy staat op 
functionerend en technisch vlak positief achter het MedMij afsprakenstelsel, het samenbrengen 
van de zorg naar de patiënt. 

• Digeketen ziet het afsprakenstelsel als een cruciale factor om te komen tot regie over de 
gezondheidsdata bij de burger. Het stelsel is nodig om ervoor te zorgen dat er echte 
interoperabiliteit tussen de digitale zorgsystemen ontstaat en vendor lock-in opgeheven en 
voorkomen wordt. 
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Wat zijn de succesfactoren van uitwisseling conform MedMij?  

• Adoptie gestructureerd vastleggen van ZIB onderdelen door zorgverlener bij MedMij 
Zorgaanbieder. 

• Adoptie door patiënten, doelstelling om zorgverlener patiënt te ‘enthousiasmeren’ om meer te 
doen met zijn/haar gegevens. 

• Het succes van het stelsel ligt naast de adoptie van standaarden ook in de bouw van 
applicaties die stabiele uitwisseling van deze standaarden mogelijk maken. 

• Het gezamenlijk optrekken van partijen en werken aan oplossingen is een sterk punt van 
MedMij. Het elkaar versterken, ondanks dat er ook concurrentie is, door dat goed te 
faciliteren, ook met (tijdelijke? subsidies), biedt mogelijkheden het lerend stelsel te versterken. 

 

Welke risico’s zie je voor verdere uitrol van het MedMij Afsprakenstelsel? 

• In deze GLG kan veel gebruikersgemak behaald worden met het uitwisselen van meerdere 
gegevensdiensten (BGZ + Documenten) met een enkele DigiD authenticatie interactie. 
Daarnaast zou het gebruikersgemak positief worden beïnvloed met het verzorgen van langere 
DigiD authenticatiesessies, voor het vernieuwen van afspraken zibs uit de BGZ, of het 
opnieuw ophalen van recente brieven van DermaZuid. 

• Dat de standaarden onvoldoende standaarden zijn en technische ondersteunende faciliteiten 
interoperabiliteit onvoldoende ondersteunen. De neiging om per deelsectoren en of regio’s 
aparte afspraken te maken waardoor een bepaalde vorm van vendor lock-in ontstaat kunnen 
de basisprincipes van MedMij onderuithalen. MedMij zou daarom krachtiger mogen handelen 
naar partijen die, ondanks verkregen MedMij- label, meewerken aan vendor lock-in. 

• Verschillen die bestaan tussen acceptatie-/kwalificatietestsystemen en de productieomgeving. 
Deze verschillen vertragen de opschaling van PGO – gebruik. 

• De voor de patiënt vele digitale handelingen die verricht moeten worden om gegevens op te 
vragen. Hierbij verliest het stelsel in de huidige vorm het van de bestaande portalen.  

• Tot slot kan slechte beschikbaarheid van zorgaanbieders die wel op zorgaanbiederlijst staan 
maar geen uitwisseling kunnen faciliteren het vertrouwen van de patiënt in de MedMij-
uitwisseling ondermijnen. 
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6 Reflectie op het begeleidingsproces 
6.1 Voorafgaand aan de gecontroleerde livegang 

Hoe hebben jullie het selectieproces voor de GLG ervaren? Denk aan het intakeformulier en -
gesprek, het MedMij-canvas, de projectsamenvatting, etc. 

Dit proces heeft DermaZuid & de coalitie als positief ervaren. Er bestond al een zakelijke relatie tussen 
Polikliniek DermaZuid en Drimpy voor aanvang van de GLG. In samenwerking met Proves-Medmij is deze 
GLG opgestart. Een van de aanvankelijke coalitiepartners, na gebleken mismatch, heeft zich teruggetrokken. 
Hierdoor is dit proces voor Digeketen anders verlopen, daar Digeketen gaandeweg is ingestroomd. 
Digeketen heeft zich een goede partner getoond en meerdere taken binnen deze GLG naar zich toe 
getrokken.  

Helaas is het voor Digeketen niet gekomen tot een uitwisseling op productie. Daarom is de PGO Zodos 
gevraagd deze uitwisseling te realiseren met het EPD van DiSy, om aan te tonen dat de keten loopt met 
meerdere PGO’s met Drimpy als DVZA. Over het verloop hiervan zal in een latere fase bericht kunnen 
worden. 

 

Wat zijn jullie ervaringen met de versnellingskamer? Denk aan de stakeholder analyse, 
patiëntreis, etc. 

De versnellingskamer heeft bijdragen aan het enthousiasmeren van de gebruikers en heeft daarmee 
toegevoegde waarde laten zien.  

 

Wat zijn jullie ervaringen omtrent de uitvoerbaarheid van de initiële planning van de livegang? 

De planning om te komen tot 50 gebruikers is in de huidige fase van het stelsel niet haalbaar gebleken. 

 

6.2 Proves-MedMij 

Wat vond je van de communicatie vanuit PROVES-MedMij met jullie?  

De communicatie is goed geweest. Open en direct met elkaar werken aan wat nodig en haalbaar is. 

 

Wat vond je van de ondersteuning vanuit PROVES-MedMij?  

Er is goede ondersteuning geweest. Ook is ingespeeld op wat nodig is en mogelijk was. 

 

Wat hebben jullie geleerd van de deelname aan PROVES-MedMij en welke tips heb je voor 
andere regio’s, aansluitende zorgaanbieders of GLG’s? 

Niet meedoen om het meedoen, maar om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren/implementeren van het MedMij- afsprakenstelsel in de praktijk. Dit vergt een positieve houding 
van de coalitie- partners naar elkaar en korte lijnen met elkaar en naar Proves- MedMij. Houd ook 
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rekeningen met de nodige tijdsinvestering en stel doelen die haalbaar zijn, maar leer anderzijds van 
(eventuele) teleurstellingen wanneer deze achteraf toch niet haalbaar zijn gebleken. 

  

Welke adviezen geef je PROVES-MedMij mee?  

1. Ga goed na of de geselecteerde partners binnen een coalitie bij elkaar passen voordat de kick-off 
van een GLG plaatsvindt. 

2. Zijn alle partners in staat, of op een korte termijn na aanvang van de GLG, om volgens MedMij op 
productie uit te wisselen? 

3. Maak vooraf duidelijk welke rol binnen de GLG is weggelegd voor iedere coalitiepartner. 
4. Alle aanbevelingen die is deze evaluatie staan proberen te co1ncretiseren. 

 

 


