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Beste relatie, 
 
In juli van dit jaar ontving je onze laatste update over MedElkaar, waarin we de diverse bouwblokken en 
de bijbehorende planning toelichtten. Hierbij ontvang je beknopte informatie over de voortgang van de 
bouwblokken en wijzen we je graag op de mogelijkheid aanwezig te zijn bij vier sessies die we 
binnenkort organiseren. We geven tijdens deze bijeenkomsten meer gedetailleerde informatie en je 
kunt zelf ook input geven. 
 

 
 
De bouwblokken 
Per bouwblok startten we na de zomervakantie met een team experts. De uitvoering is veelal nog in de 
beginfase. Wel maakten we keuzes vanuit wettelijk/technisch oogpunt voor één of meer 
oplossingsrichting(en).  
 
Inbreng vanuit het veld is cruciaal. Daarom betrekken we per bouwblok het veld om ervoor te zorgen 
dat de uitvoering van de bouwblokken zo goed mogelijk aansluit op de behoeften en ervaringen van alle 
stakeholders. 
 

7. Werkgroep ‘herijking implementatiestrategie en vergroten meerwaarde’

Inloggen 

Toewerken naar gebruiksvriendelijke manier van 

inloggen

1. Werkgroep ‘Inloggen’

Datakluis 

Datakluis t.b.v. levenslange beschikbaarheid data

3. Werkgroep ‘Datakluis’2. Werkgroep ‘Index’

Index 

Gebruik index zorgdata(wie weet wat van mij?)

4. Werkgroep ‘Technische basis op orde’

Technisch 

ü Registratie aan de bron / eenheid van taal

ü Unieke identificatie van gegevens

ü Goed versiebeheer

ü Herbruikbare koppelvlakken op bronsystemen 

(open API’s)

ü Goede (keten)testfaciliteiten

ü Ketenregie (binnen de keten van PGO’s t/m 

bronsystemen van zorgaanbieders)

9. Coördinatiegroep ‘Bewaken samenhang, incl. afstemming stakeholders en narratief’ & openstaande knelpunten

5. Werkgroep ‘Organisatorisch’

Organisatorisch

ü Wegnemen vrijblijvendheid (verplichting tot 

ontsluiting naar PGO's én verplichting tot open 

systemen)

ü Synergie met andere ontwikkelingen t.a.v. 

gegevensuitwisseling in de zorg

6. Werkgroep ‘Financieel’

Financieel 

ü Structurele financiering PGO’s

ü Voorkomen dubbele financiering 

zorgaanbieders van portaal – en DVZA –

leveranciers en voor 

ZA – ZA uitwisseling

ü Voorkomen financiering van non –

concurrentiële functies, stimuleren concurrentie 

op functionaliteit

8. Werkgroep ‘Gebruiksvriendelijkheid’ (nieuw)
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Hieronder vind je een overzicht per bouwblok met een tijdspad en de huidige status. Uiteraard 
organiseren we per bouwblok sessies met stakeholders waarin we gedetailleerd informatie delen. Ook 
bieden we de mogelijkheid actief mee te denken en te werken. Daarnaast zal er vanuit de bouwblokken-
PoC-trajecten communicatie volgen over de voortgang, zowel qua timing als over de inhoud. 
 
Tabel met voortgang 
In de onderstaande tabel kun je zien welke onderdelen uit de bouwblokken we op relatief korte termijn 
realiseren en welke stappen op middellange en lange termijn volgen (dit sluit aan op het in juli 
toegestuurde overzichtsdocument). 
 

Bouwblok  Eerstvolgende mijlpaal Stappen Middellange 
Termijn en Lange Termijn  

Status 

Inloggen Realiseren 
toestemming langere 
duur per DVA zodat het 
aantal handelingen per 
gebruiker drastisch 
minder wordt (gereed 
Q1 2023). 
 

• Toestemmingen 
voor meerdere 
DVA’s/zorgaanbie-
ders in één keer 
(2023/2024). 

• Eén identiteit en 
eenmalig inloggen 
(2025). 

 

• Realisatie toestemming 
voor langere duur van 
start. PoC moet starten. 
Betrekken van 
leveranciers in 
voorbereiding. 

• De activiteiten voor de 
middellange termijn 
moeten nog starten 
(mogelijkheid in één 
keer toestemming te 
geven voor alle 
DVA’s/zorgverleners die 
gegevens over jou 
hebben). 

• Voor de lange termijn 
wordt mogelijkheid 
verkend om BSN/DigiD 
in persoonsdomein te 
voeren, inclusief privacy 
issues en wettelijke 
vraagstukken. 

Index 
(lokalisatie en 
adressering) 

Adressering 
beschikbaar (ZA) juli 
2022.  
 
Verbind.MedMij  
ingebruikname Q4 
2022. 
 
PoC Lokalisatie (uitvoer 
Q4 2022). 

• Na technische 
realisatie vulling 
zorgaanbieders. 

• Voor najaar 2022 is PoC 
gepland. 

• Lokalisatie wordt 
gebouwd met 
hergebruik van 
bestaande 
componenten. 

• VWS wil meewerken 
aan wettelijk mogelijk 
maken van deze 
generieke voorziening. 

• Door hergebruik kunnen 
relatief snel resultaten 
worden bereikt. 



 

• Wanneer succesvol kan 
MedMij stapsgewijs 
gebruik lokalisatie 
verplichten naar 
deelnemers en 
achterliggende 
zorgaanbieders. 

Datakluis Papieren PoC Datakluis 
via regulier traject 
PROVES (Q4 2022). 
 
Oktober 2022 
tussentijdse resultaten 
VWS-onderzoek. 
 
Eventuele realisatie van 
Datakluis is 
langetermijnvraagstuk. 

• Op basis van een 
papieren PoC en 
uitkomsten 
onderzoek VWS al 
dan niet starten 
van technische 
PoC. 

• Uitkomsten 
daarvan bepalen 
verdere stappen. 
Bij positieve 
uitkomst zijn er 
nog stappen van 
aanpassing 
afsprakenstelsel en 
wetgevingstrajecte
n nodig en is 
realisatie voorzien 
voor 2024/2025.  

• Inzichten uit de 
Werkgroep Datakluis 
ontwerp zijn 
aangeleverd bij 
ministerie VWS en 
worden meegenomen in 
aangekondigde 
scenario-onderzoek. 

• Rol van MedMij is om in 
een papieren PoC dit 
concept juridisch en 
technisch verder te 
verkennen als 
ondersteuning aan 
bovengenoemd 
onderzoek. 

• Er is afgesproken nog 
niets te bouwen aan 
software in afwachting 
op resultaten 
onderzoek. 

• De resultaten van het 
onderzoek worden in 
december 2023 
verwacht.  

Technische 
basis op orde 

API-strategie (eind 
2022). 
 
Releasebeleid (eind 
2022). 
 
Zib-strategie (zomer 
2023). 
 
UI (zomer 2023). 

• Na oplevering 
strategie 
implementatie in 
het veld. 

• Validatieproces wordt 
opgepakt (Nictiz en 
VZVZ). 

• API-strategie, 
releasebeleid, zib en UI 
loopt regulier bij Nictiz. 

• Daar waar mogelijk 
MedMij als launching 
customer. 

• Voor API-strategie is 
MedMij benaderd als 
launching customer 
(Eerste oogst). 



 

Organisato-
risch 

Besluit over 
amendement Wegiz en 
mogelijke aanvullende 
vervolg-wetgeving (Q4 
2022). 

 • Voorbereiding van 
wetgeving, 
consultatieperiode en 
uitvoeringstoetsen. 

Financieel VWS laat in oktober 
zsm weten of en hoe 
gebruikersregeling 
wordt verlengd in 2023 
en of/wanneer 
incidentele vergoeding 
mogelijk is.  

• Vervolg uitwerking 
structurele 
financiering: 
mogelijkheden 
wijziging Zvw en 
alternatieve 
mogelijkheden 
voor financiering 
na 2023 (zoals 
mogelijkheid 
nieuwe gebruikers-
regeling).  

• Loopt VWS intern. 
• Eind oktober 

duidelijkheid over 
mogelijke incidentele 
vergoeding. 

Herijken 
implementatie
strategie en 
vergroten  
meerwaarde 

Vervolg sectorplannen/ 
hoe verder na VIPP. 
 
Focusteam 
implementatie om 
lokale en regionale 
kansen te 
ondersteunen bij  
implementatie. 
 

• Korte en 
middellange 
termijn:   
Met regionale 
coalities en 
zorgaanbieders 
nieuwe projecten 
starten die 
meerwaarde van 
PGO's aantonen en 
het vertrouwen in 
de stabiliteit en 
techniek van PGO’s 
doen vergroten.  

• Lange termijn: 
zorgdragen dat de 
effort en kennis 
die tijdens de 
VIPP's werd 
opgebouwd, 
geborgd wordt in 
het land. Hiervoor 
starten we op 
korte termijn 
samen met VWS, 
koepel-
organisaties, 
leveranciers etc, 
gesprekken over 
wat daarvoor 
nodig is. Doel: een 

• Vervolg na VIPP per 
sector is in gang gezet 
door VWS, wat nodig, 
waar staat het, hoe 
behouden wat 
gerealiseerd, hoe 
doorontwikkelen, 
meerwaarde PGO 
vergroten, etc. Daarbij 
“fast track” voor GGZ en 
huisartsen. Ook vanuit 
MedMij in gesprek met 
OPEN over hoogste prio. 

• Gestart met usecases/ 
focusteam. 



 

implementatiestrat
egie als vervolg op 
de VIPP-
regelingen. 

Gebruiksvrien-
delijkheid 

Lopende projecten en 
plannen met werkgroep 
verder gedefinieerd. 
 
Expertsessie met 
leveranciers voor het 
toetsen van het plan en 
ophalen van overige 
input. 

• Plannen PGO on 
Air verder 
uitwerken. 

• Plan Referentie-
PGO uitwerken. 

• Vormgeving traject 
VWS-financiering 
PGO’s o.b.v. 
kwaliteitseisen. 

• PGO-alliantie van 
gebruikers en 
zorgprofessionals 
betrekken. 

• Klankbord vormen 
voor bouwblok 
Inloggen. 

• In voorbereiding, eerste 
contouren gemaakt 
door PFN. Balans 
houden tussen eisen 
stellen ten aanzien van 
verbeteren 
gebruiksvriendelijkheid 
en innovatieruimte 
houden.  

• In goede aansluiting op 
PGO on Air. 

• Werkgroep start derde 
week september. 

• Overleg met 
stakeholdersveld in 
voorbereiding. 

 
Om belanghebbenden (PGO-leveranciers, zorgverleners, patiënten en programma-vertegenwoordigers) 
meer detailinformatie te kunnen geven over de bouwblokken, (technische) vragen te kunnen 
beantwoorden en de mogelijkheid te bieden tot inbreng van expertise op de diverse bouwblokken, 
organiseren we een aantal sessies in september en oktober. Daarbij zullen ook de inhoudelijke en 
technische experts van VZVZ, Nictiz, MedMij, PGO on Air, VWS en ZN aanwezig zijn. 
 
Data van de online sessies (zie ook MedCom): 

• Gebruiksvriendelijkheid - 23 september van 9.00 - 11.00 uur 

• Herijking implementatiestrategie en financiële basis op orde: Issues productie, vervolg op VIPP-

regelingen en duurzame financiering - 28 september van 10.00 - 12.30 uur 

• Inloggen en lokalisatie - 29 september van 13.00 - 15.30 uur 

• Datakluis: papieren PoC en VWS-traject wordt nog gepland, de datum communiceren we via 

MedCom.  

Wil je deelnemen aan één of meer van deze sessies? In de Agenda op MedCom vind je alle sessies en de 
Teams-link. Aanmelden is niet nodig.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens MedElkaar 
 
Marc van Dijk 
Directeur Stichting MedMij 
 

 

https://deelnemers.medmij.nl/agenda

