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MedMij zorgt ervoor dat jouw
gezondheidsgegevens veilig en 

betrouwbaar samen komen in een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO) die je zelf uitkiest



Een persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) =
• online 
• zelf gekozen
• een plaats waar je gezondheidsgegevens van meerdere 

zorgverleners kunt verzamelen, beheren en delen
• regie voor de zorggebruiker

PGO



Voorbeeld van 
een PGO
Dit is geen echte PGO. Dit 
dashboard is een voorbeeld 
van hoe een persoonlijke 
omgeving eruit zou kúnnen 
zien nadat iemand ingelogd 
is. 

De weergegeven PGO is een 
toekomstbeeld. Niet alle 
functionaliteiten zijn nu al 
mogelijk. 



Het verschil tussen een portaal en een PGO

Portaal PGO

Inzage bij één zorgaanbieder 
(of zorgaanbieders aangesloten bij 
dezelfde IT-leverancier)

Verzamelen en delen van gegevens bij 
alle bij MedMij aangesloten 
zorgaanbieders

Informatie staat in dossier van  
zorgaanbieder

Informatie ook te verzamelen, beheren 
en delen door zorggebruiker

Zorggebruiker heeft geen keuzevrijheid Zorggebruiker kan zelf eigen PGO kiezen

Geeft geen mogelijkheid om informatie 
te delen met derden

Geeft wel de mogelijkheid om informatie 
te delen met derden



Kerntaken MedMij

Digitale uitwisseling van 
gezondheidsgegevens 
faciliteren tussen 
zorggebruikers in Nederland 
en hun zorgverleners.

Het creëren van 
vertrouwen dat dit veilig, 
duurzaam, betaalbaar en 

gebruikersvriendelijk 
gebeurt.



“Iedere keer vertelde ik mijn verhaal opnieuw en 
soms wisten ze niet van elkaar welke behandeling 
ik had gekregen. Ik voelde mij hierdoor niet altijd 
serieus genomen.”
Karin Veldman (klik voor link naar artikel)

“Inzicht in mijn ziekte en ziekteverloop geeft mij de 
regie terug, de mogelijkheid om mijn ziekte te 
managen en in mijn dagelijks leven te integreren.”
Bettina Bakker (klik voor link naar artikel)

“Wanneer alle informatie in één dossier staat, geeft 
dat een volledig beeld van wat er met mij aan de 
hand is. Dat geeft een gevoel van controle.”
Ernst Jan Walraven Borst (klik voor link naar artikel)

Waarom is 
het belangrijk?

https://www.digitalezorggids.nl/blog/grip-op-leven-met-digitaal-dossier
https://www.digitalezorggids.nl/blog/een-pgo-geeft-mij-de-regie
https://www.digitalezorggids.nl/blog/compleet-beeld-in-een-dossier-van-medische-toestand


Van 1-op-1 naar netwerk
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Kies een 
PGO via de 

PGO Keuzehulp

https://keuzehulpen.digitalezorggids.nl/pgo/


Recht op gegevens

De kernpunten van MedMij 
voor zorggebruikers

Regie

Keuzevrijheid

Gemak: alles op één plek

Veiligheid & vertrouwen

Dialoog met zorgverlener



≠

De kernpunten van MedMij 
voor zorgverleners

Mijn dossier blijft mijn dossier

Patiënt geen inzage in persoonlijke notities 

PGO ≠ medisch dossier

Beter gesprek in de spreekkamer

Meer tijd voor zinnige zorg



2017 2018               2019              2020 2021           2022          2023 ev

Zorgaanbieder

GGZ (VIPP GGZ)

Care (InZicht)

Eerste lijn (OPEN)

Structurele 
financiering 
PGO gebruik

Impulsfinanciering 
PGO-leveranciers

Ziekenhuizen en ZKN (VIPP)

Geboortezorg (Babyconnect)

14

Financieringsstelsel

Ziekenhuizen en ZKN (VIPP 5)

Impulsfinanciering 
PGO gebruik

Vrijgevestigden 

Persoon



BabyConnect en MedMij
• Vipp trajecten: uitwisseling tussen patiënt en professional
• Outcomedoel 2: Patiënt Centraal
• Systemen voldoen aan MedMij
• Gegevensdiensten (Lab, PDF, relevante delen BGZ)
• Samenwerken in 
• Communicatie, meerwaarde PGO
• Technische oplossingen (architectuur)
• Planning (acceptatie en kwalificatie)



Vragen?
Een goed idee? 
Laat het weten!

info@medmij.nl www.medmij.nl
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