
Hoe sluit ik 
aan bij MedMij? 
Stappenplan voor 
zorgverleners

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn eigen 
gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo’n omgeving – een app 
of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen 
van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op. Zo kan 
de patiënt straks gezondheidsinformatie die op verschillende plekken bewaard wordt, in één 
volledig overzicht bekijken en beheren. En kan hij deze data veilig en vertrouwd delen met zijn 
zorgverleners, waar en wanneer hij wil.

MedMij regelt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van 
zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar 
kunnen communiceren. 

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving? 
Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website of app waarmee patiënten hun 
gezondheidsinformatie kunnen verzamelen, beheren en delen. Het gaat dan om informatie die 
door zorgverleners wordt geregistreerd, maar ook om informatie die patiënten zelf bijhouden, 
zoals zelfmetingen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving 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 biedt het voordelen: mensen zijn beter geïnformeerd en daardoor een 
betere gesprekspartner. Bovendien zorgt het voor een completer beeld, doordat patiënten de 
informatie uit hun persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen delen met hun zorgverleners.

Waarom aansluiten bij MedMij?
Voor zorgverleners betekent aansluiten bij MedMij dat u erop kunt vertrouwen dat het beschik-
baar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt, 
waarbij het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terecht komen is geminimaliseerd. 
Wanneer patiënten hiervoor toestemming verlenen, kun je als zorgverlener ook 
beschikken over de gezondheidsgegevens die deze patiënten zélf 
hebben verzameld. Bovendien bent u als zorgverlener volgens de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 
in de zorg verplicht om een digitaal afschrift van het dossier 
beschikbaar te stellen aan uw patiënten. 
Met MedMij voldoet u hieraan.
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Hoe sluit ik aan bij MedMij? 
Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen straks zijn eigen persoonlijke 
gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en 
behoeften van iedere gebruiker.

Dit betekent dat u als zorgverlener, geen persoonlijke gezondheidsomgeving hoeft 
te kiezen voor uw patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie, die u over 
uw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat u de leverancier 
van uw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, moet 
vragen deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel. Als uw leverancier 
deelnemer is, kunt u op een veilige manier gegevens uitwisselen met de persoonlijke 
gezondheidsomgeving van uw patiënten.  

Dit stappenplan geeft aan hoe u kunt aansluiten bij MedMij. 

STAP 1

Gaat u aan de slag met MedMij? Of heeft u vragen? Mail dan naar info@medmij.nl. 
MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en 
Nictiz. Er wordt nauw samengewerkt met brancheorganisaties en koepels, (vereniging 
van) huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, 
zorgverzekeraars, patiënten, (lokale) overheden en leveranciers. 
 

1. 2. 3. 4. 5.
Besluit dat je 
bij MedMij wilt 
aansluiten

 Bepaal wat u wilt  
     bereiken 
      O.b.v. wensen  
         patiënten en 
         zorgverleners
   O.b.v. wet- 
         en regelgeving
 Neem uw 
     professionals mee
 Zoek uit welke 
     financiering 
     mogelijk is
 Richt project-
     organisatie in  
 
MedMij verzorgt:
 Uitleg over 
     juridisch kader
 Financierings-
     regeling leveranciers
 Factsheets
 Gebruikersvoor-
     lichting zorgaan-
     bieders
 Antwoord op veel-
     gestelde vragen 
     voor zorgverleners

Definieer welke 
gegevens je 
gaat delen

 Bepaal welke   
     gegevens u gaat 
     delen met patiën-
     ten via MedMij
 Stel vast in welk 
     ICT-systeem deze 
     gegevens zich 
     bevinden
 Neem contact op 
     met de leverancier 
     van dit systeem
 
 
 
 
MedMij verzorgt:
 Informatiestan-
     daarden zoals:
  Basisgegevensset 
        Zorg 
  Medicatieproces
  eAfspraak
  Zelfmetingen
 Proces voor zelf 
     ontwikkelen van 
     standaarden

Leverancier 
klaar voor 
MedMij?

 Check of uw lever-
     ancier deelnemer 
     is of gaat worden 
     bij MedMij
 Check of uw lever-
     ancier voldoet  
     aan de relevante  
     informatiestan-
     daarden
 Sluit verwerkers- 
     overeenkomst met 
     uw leverancier
 

MedMij verzorgt:
 Overzicht deelne-
     mende leveranciers 
 Overzicht relevante 
     informatie-
     standaarden
 Model verwerkers-
     overeenkomst

Niet alleen 
registreren 
voor jezelf

 Zorg dat  
     de gegevens 
     zoveel mogelijk 
     gestructureerd 
     zijn vastgelegd
 Besteed aandacht 
     aan begrijpelijk 
     vastleggen
 Zorg dat uw  
     informatie-  
     beveiliging op 
     orde is

 
 
MedMij verzorgt:
 Informatie- 
     standaarden
 Normenkader 
     informatie-
     beveiliging

Aangesloten 
bij MedMij? 

 Informeer uw  
     medewerkers
 Toon MedMij-
     vinkje
 Communiceer naar 
     patiënten 

 
 
 

MedMij verzorgt:
 MedMij-logo
 Communicatie-
     handboek
 Informatie-
     materiaal voor  
     patiënten 


