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Digitale toegang
• Niet alleen ontsluiten van informatie

• Maar ook: vinden van bronnen en informatie



Agenda
• Introductie MedMij en PGO’s
• Informatie uitwisselen

• Voor jezelf
• Voor een ander
• Eisen aan inloggen
• Toestemmingen

• Ontwikkelingen
• Verbind.MedMij
• Toolkit voor zorgaanbieders



https://www.youtube.com/watch?v=jiyio6G9tAw


MedMij zorgt ervoor dat 
jouw medische gegevens 

veilig en betrouwbaar
samenkomen in een 

persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO) 

die je zelf uitkiest



Kerntaken MedMij

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

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

gebruikersvriendelijk 
gebeurt.



https://www.voorbeeldpgo.nl/


VVT GGZ

Maar er zijn toch al portalen?





Het gebruik stijgt bij huisartsen



PGO als cockpit



Vertegenwoordiging in de zorg

• De bevoegdheid als vertegenwoordiger om namens een ander (de 
vertegenwoordigde) bepaalde rechtshandelingen te verrichten.
• Bij PGO’s dus informatie van een ander te verzamelen of te delen

• Op basis van een machtiging
• U kunt een persoon machtigen, maar ook een bedrijf of organisatie.



Waarom machtigen?
• Omdat medische gegevens bijzonder persoonsgevoelig zijn, heeft de 

Autoriteit Persoonsgegevens gesteld dat de toegang tot deze digitale 
gegevens alleen mag plaatsvinden met inlogmiddelen van het hoogste, 
breed beschikbare betrouwbaarheidsniveau. Een combinatie van 
gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een sms-
code, volstaat niet meer.

• Dit kan tot gevolg hebben dat het bepaalde patiënten, zoals minder 
digitaal vaardigen, niet meer lukt om zelf in te loggen en dat zij 
geholpen moeten worden.

• Hetzelfde maar dan voor de informatie-uitwisseling in het algemeen.



MedMij afspraken
zorgaanbiederspersoon

Informatie uitwisseling met een PGO

1. Identificatie

2. Autorisatie

3. Informatie
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Alleen titel

DVP

Zorgaanbieder

PGO 

John

John

DVZA

Verzamelen informatie van jezelf

ToegangVerleningService

User = John

John

Veilig inloggen :
- user/ww
+ tweede factor, 
zoals:
- Authenticator
- IRMA
- IDIN
- vingerafdruk

1

? Gegevens van John
2

Toestemming van John
6

3

4

✓ John
5

John

7

7



Alleen titel

DVP

Zorgaanbieder

PGO 

John

John

DVZA

ToegangVerleningService

User = John
User’ = Piet

Piet

Veilig inloggen :
- user/ww
+ tweede factor, 
zoals:
- Authenticator
- IRMA
- IDIN
- vingerafdruk

1

? Piet vraagt gegevens namens John
2

Toestemming van Piet
7

3

4

✓ Piet namens John
6

John

8

8

Verzamelen informatie van een ander
(vertegenwoordiging)

5



Ontwikkelingen en bijdrage gebruikersgemak

Minder vaak toestemmingen geven

Minder vaak identificeren

Informatie op maat



Verdere ontwikkelingen
• Hogere betrouwbaarheidsniveaus

• Eis vanuit AP substantieel en/of hoog

• Vertegenwoordigen en machtigen
• 1. Vrijwillig machtigen (2021)
• 2. Ouderlijk gezag (2022)
• 3. Curatele en bewindvoering (2023)

• Beschikbaarheid van gegevensdiensten



En nog veel meer ….
• Inloggen
• Registratie van toestemmingen
• Adressering
• Index
• Herbruikbare koppelvlakken
• Testfaciliteiten
• Hackatons
• Ketenregie
• Implementatiebegeleiding



Wat is Verbind.MedMij?
Een MedMij-concept om gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en 
gebruiker via PGO’s met MedMij-label te stimuleren

• Zorgaanbieder unieke QR-code en URL

• Multi-inzetbaar

• Ondersteuning patiënt bij onboarding PGO

• Versnelde en versimpelde flow voor ophalen gegevens in een PGO



Verbind.MedMij

Arts en patiënt 
hebben een 

contactmoment

Arts geeft 
Verbind.MedMij-

kaartje aan patiënt

Patiënt scant QR-
code en landt op 

pagina met opties

Juiste zorgaanbieder 
is voorgeselecteerd in 

PGO



De MedMij-toolkit

https://toolkit.medmij.nl/













