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100% AFBEELDING
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•

Hoe kun je als gemeente de komst 
van digitale Persoonlijke 

Gezondheidsomgevingen 
organiseren? 

•



SCHEMA #2
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Aan het einde van deze workshop

• Aan het einde van deze 
workshop

• Agenda

1. Kennismaking

2. Programma en doel workshop 

3. Wat is MedMij en wat is een persoonlijke 
gezondheidsomgeving?

4. Pilots uitwerken en selecteren

5. Afsluiting

• Hebben de deelnemers 
kennis genomen van 
MedMij en zijn er twee 
‘pilotplaten’ uitgewerkt 
waar MedMij kan 
helpen in de uitwisseling 
van 
gezondheidsgegevens in 
gemeenten. 





Waarom MedMij?

• Nivel-onderzoek toont aan: 
geïnformeerde, betrokken en 
meebeslissende mensen dragen 
bij aan zinnige zorg én ervaren 
een betere kwaliteit van leven.

• Bron: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten 
Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland.



Over MedMij en het Informatieberaad



Gezondheidsgegevens staan niet 
alleen bij zorginstellingen



75% TEKST + 25% AFBEELDING

• Gezondheidsgegevens staan niet alleen bij 
zorginstellingen. Gemeentes kunnen een rol spelen 
bij het stimuleren van de komst van digitale 
Persoonlijke Gezondheidsomgevingen. Hierbij valt te 
denken aan;

• partijen bij elkaar brengen;

• stimuleren van zinnige zorg in de gemeente;

• beter geïnformeerde burgers in de gemeente;

• aanjagen van nieuwe initiatieven.
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De rol van gemeente



MedMij gaat ervoor zorgen dat al jouw
gezondheidsgegevens samen komen in 
één 
persoonlijke gezondheidsomgeving



SCHEMA #1
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Pilots uitwerken en selecteren

• Samen brainstormen 
we welke kansen 
MedMij biedt voor 
gemeente. Dit kan zijn 
bij de uitvoering van 
gemeentelijke taken, 
maar ook op burgers 
beter te ondersteunen 
of te verbinden met 
elkaar.

• In groepen werken we 
twee á drie ideeën uit 
op een pilotplaat met 
ten minste aandacht 
voor:
• Doel en impact 
• Doelgroep
• Resultaat
• Betrokken organisaties
• Planning

• Uit de uitgewerkte 
pilotplaten kiezen 
we één of twee 
platen die worden 
ingebracht in de 
definitieve 
selectieronde.

• Aanpak

• MedMij zorgt voor veilige en betrouwbare uitwisseling tussen burger en haar 
netwerk. Naast dat gezondheidsgegevens zich bevinden binnen de 
gezondheidszorg zijn er ook tal van gegevens binnen het sociale domein. 



#DisruptiveFoodValleyPilot:

Impact samenlevingHet idee

Impact organisatie

Deelnemers



SCHEMA #4
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Meer informatie

• Tip: abonneren op digitale Morgens nieuwsbrief 
www.morgens.nl/#contact

• Kijk eens op onze website www.morgens.nl

• Volg Morgens op:

• Mark Elstgeest: 06 5108 6304 elstgeest@morgens.nl

• Herbert Fetter: 06 2900 7595 fetter@morgens.nl

• Meer informatie over MedMij of wil je de MedMij-
nieuwsbrief ontvangen? Kijk op www.medmij.nl. 

http://www.morgens.nl/#contact
http://www.morgens.nl/
mailto:elstgeest@morgens.nl
mailto:fetter@morgens.nl
http://www.medmij.nl/
https://twitter.com/morgens1
https://www.facebook.com/Morgens-1400694053506987/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5084587?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:77601481468434144049,VSRPtargetId:5084587,VSRPcmpt:companies_cluster
https://www.youtube.com/channel/UCFr9DP0wCR3AmSpWyDqeLOQ

