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Waar staan we nu?
MedMij

Health RI
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Wat hebben we in 2016 bereikt?
Begin 2016 is gestart met het uitvoeren van het programmaplan “Doorpakken met het 
PGD” waarin de volgende projecten stonden omschreven:   
1. Uitwerken basiseisen aan een PGD
2. Vaststellen PGD-standaarden voor informatie-uitwisseling
3. Uitwerken financieringsmodaliteiten
4. Realiseren Afsprakenstelsel
5. Opstellen regieprogramma 2017 en verder

De beoogde resultaten in het programmaplan waren: 

Resultaat Gereed 2016

Analyse van eerste voorstellen voor eventuele bekostiging onderdelen MedMij-stelsel Ja

Beschrijving van de basiseisen aan onderdelen van persoonlijke gezondheidsomgevingen Ja

Eerste versie standaarden gegevensuitwisseling Ja

Eerste versie van een afsprakenstelsel waarin tevens duidelijk is gemaakt welke partijen 
welke rollen vervullen in de uitvoering en toetsing van dit stelsel

Ja

Eerste uitwerking van op te lossen juridische vraagstukken Ja

Voorstel ter besluitvorming aan het IB voor een agenda en routekaart voor de 
vervolgfase(n)

Ja
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Wat zijn de plannen voor 2017?
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Voor een gedragen MedMij-stelsel voor persoonlijke 
gezondheidsomgevingen is nog nodig:

• Integraal toetsen en testen in praktijk (afsprakenstelsel + 
basiseisen + standaarden)
•Ondersteuning invoering op MedMij gebaseerde 

producten in het veld
• Eind 2017 toekomstbestendige beheerorganisatie en 

financiering
• Professioneringsslag programma waardoor effectiever

Wat zijn de plannen voor 2017?

1. Het doorontwikkelen en toetsen van het door het werkveld gedragen 
afsprakenstelsel MedMij met bijbehorende standaarden en de basis-set van 
gegevens

2. Het creëren van bewustzijn en vertrouwen in de veranderende relatie tussen arts en 
patiënt doordat de patiënt beschikt over zijn gezondheidsgegevens

3. Het realiseren van een duurzaam financieringsmodel voor persoonlijke 
gezondheidsomgevingen

4. Het voorbereiden van een afzonderlijke beheersorganisatie voor het doorontwikkelen 
en beheren van het MedMij afsprakenstelsel, alsmede het inrichten van het beheer 
en doorontwikkeling van onderliggende standaarden
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Programmaresultaten 2017
Om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken levert het programma de volgende resultaten op in 
2017:
1. Volgende versie van het afsprakenstelsel, als kristallisatiepunt van de activiteiten van 2016, 

aangevuld met een gedeelde architectuur en vastgestelde inhoudelijke uitgangspunten. Op basis 
hiervan worden onderliggende projectplannen opgesteld/aangepast, zodat deze ten dienste staan 
aan de MedMij-doelstellingen. 

2. Eerste in praktijk getoetste versie van het MedMij-afsprakenstelsel opgeleverd
3. Alle mijlpalen en producten die het programma in 2017 oplevert zijn gedragen en mede 

ontwikkeld / bepaald door het veld 
4. Gegevens huisartsen, ziekenhuizen en medicatie (*) worden uitgewisseld in omgevingen 

gebaseerd op de MedMij-standaarden en het MedMij-afsprakenstelsel
5. Professionals en partijen in het veld zien MedMij als de standaard voor het uitwisselen van 

medische gegevens met de patiënt
6. Zorgconsumenten en patiënten zijn zich bewust van hun recht op gezondheidsinformatie en 

willen dit recht uitoefenen om regie te krijgen over hun gezondheid (nb. Dit doen we via 
bestaande communicatielijnen van deelnemende organisaties in MedMij)

7. Er is een werkende onafhankelijke MedMij-beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor beheer 
en doorontwikkeling van het stelsel: het “MedMij-loket” 
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Veranderingen 2016 tov 2017

• Inrichten van goed ondersteund stakeholdermanagement  
onder MedMij-vlag om het complexe speelveld van 
belanghebbenden geïnformeerd en betrokken te houden
•Versterken en verstevigen programmasturing op 

afhankelijkheden, risicomanagement, samenwerking en 
kwaliteit van output
•Meer investeren in communicatie met het werkveld, via 

een dedicated communicatieteam onder MedMij-vlag
• Creëren van eigen identiteit en duidelijke afzender van 

MedMij
•Versnelling en verbreding ontwikkeling 
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Vraagstukken voor 2017

•Geen capaciteit bij leveranciers voor ontwikkelen 
producten op basis van MedMij
•Waar komt beheerorganisatie te liggen voor verschillende 

onderwerpen?
• Timing publiekscommunicatie: je moet succesvolle 

praktijkresultaten hebben om te kunnen communiceren?

•Lukt het om deelname te organiseren van leveranciers 
en andere partijen die noodzakelijk zijn voor de 
implementatie van MedMij en die veel volume kunnen 
creëren. 
• Ingewikkeld en complex stakeholder veld
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Vragen?
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