
MedMij en OPEN bouwen samen aan een duurzaam 
informatiestelsel voor de zorg in Nederland
Inzicht in de eigen medische gegevens kan mensen meer grip geven op hun gezondheid. Zodat je met een 
chronische ziekte tóch gewoon je werk kan blijven doen. Of beter snapt wat je zélf kunt doen en wanneer 
je hulp nodig hebt. Huisartsen en hun patiënten vinden dit belangrijk! OPEN gaat alle huisartsen van 
Nederland helpen om deze inzage veilig, betrouwbaar en zonder kosten mogelijk te maken. Het MedMij-
afsprakenstelsel zorgt ervoor dat jouw gegevens kunnen worden opgenomen in een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). Daardoor kunnen alle mensen die dit willen, de gegevens van hun huisarts –
samen met de informatie uit andere bronnen waar gezondheidsgegevens beschikbaar zijn – verzamelen, 
gebruiken en delen op een manier die het beste bij hén past.
In dit overzicht laten we zien hoe MedMij en OPEN in alle lagen van het informatiestelsel samenwerken 
en afspraken maken. Samen maken we daarmee de digitale basis van de zorg weer een stukje steviger.

MedMij is een initiatief van VWS, Nictiz en de Patiëntenfederatie. In OPEN werken LHV, NHG en InEen samen.
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Samen bouwen aan een duurzaam informatiestelsel: 
hoe gaan MedMij en OPEN dat doen? 
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De initiatiefnemers van OPEN hebben met het ministerie van VWS, de Patiëntenfederatie 
Nederland en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt in het 1e-lijns hoofdlijnenakkoord. 
Het akkoord bevat o.a. afspraken over het versterken van ICT in de huisartspraktijk 
(project XIS) en de digitale uitwisseling met patiënten (OPEN). Het ministerie en de 
Patiëntenfederatie zijn (samen met Nictiz) óók de trekkers van het MedMij-programma. 

Het 1e-lijns hoofdlijnenakkoord vormt voor de periode 2019-2022 het 
beleidskader voor de samenwerking tussen MedMij en OPEN.

Het MedMij-afsprakenstelsel stelt vooral technische en geen functionele eisen aan een 
persoonlijke gezondheidsomgeving. Voor functionele invulling zorgen PGO-leveranciers. 
Patiënten willen de gegevens in hun PGO kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een meer 
persoonsgerichte zorg. De OPEN-basiseisen zorgen ervoor dat de patiëntengegevens uit 
de 1e-lijnszorg ontsloten kunnen worden naar PGO’s. OPEN stimuleert ook het gesprek 
tussen zorgverleners en patiënten over hóe deze nieuwe mogelijkheden te benutten. 

De combinatie van data en dialoog leidt tot digitale zorg die wérkt!

MedMij-informatiestandaarden en de keuze voor HL7 FHIR maken een gestructureerde 
uitwisseling tussen de informatiesystemen in de zorg en PGO’s mogelijk. 

OPEN richt zich op informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt en 
stelt gebruik van MedMij-standaarden voor de 1e-lijn verplicht voor leveranciers.
MedMij, OPEN en Nictiz consulteren gebruikers en leveranciers en bepalen de prioriteit. 
Standaarden voor de uitwisseling tussen zorgverleners onderling, vinden een plek in 
andere programma’s over de digitalisering van de 1e-lijnszorg uit het hoofdlijnenakkoord.

Het MedMij-afsprakenstelsel bevat de spelregels voor het uitwisselen van gegevens 
tussen de PGO’s van patiënten en de informatiesystemen van zorgverleners. 

HIS- en KIS-leveranciers moeten voldoen aan de eisen van het MedMij-
afsprakenstelsel om in aanmerking te komen voor financiering via OPEN.
Door zélf, of via een samenwerkingspartner,  deel te nemen aan het MedMij-
afsprakenstelsel, laten leveranciers – herkenbaar aan het MedMij-label – zien dat zij hun 
systemen op een gestructureerde en veilige manier kunnen koppelen. 

De normen van het MedMij-afsprakenstelsel gaan, onder andere, over de (technische) 
infrastructuur en veilige, gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor een 
duurzaam informatiestelsel voor de zorg in Nederland.

OPEN stelt géén eigen eisen aan de infrastructuur maar volgt het MedMij-
afsprakenstelsel en andere afspraken over gemeenschappelijke voorzieningen. 
Daarmee worden de eisen aan de infrastructuur, waarmee de leveranciers van PGO’s en 
zorginformatiesystemen te maken krijgen, op één plek vastgelegd.

Het MedMij-afsprakenstelsel, in combinatie met de beschikbare set MedMij-
informatie-standaarden voor de 1e-lijn, is leidend en legt de basis voor informatie-
uitwisseling tussen PGO’s en 1e-lijnszorgsystemen.

De OPEN-basiseisen voegen functionele eisen toe die gebaseerd zijn op verhalen uit 
de praktijk. Bij de uitvoering van OPEN besteden we véél aandacht aan het “gesprek in 
de spreekkamer” om daarmee de inbedding van digitale zorg in de 1e-lijn te stimuleren.

Wetten, regels en gangbare beveiligingsnormen vormen de basis onder zowel het 
MedMij-afsprakenstelsel als de OPEN-basiseisen. In samenhang vormen zij de 
bouwstenen voor een veilig en duurzaam informatiestelsel voor de zorg in Nederland en 
dragen bij aan de uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg. 


