Handreiking aansluiten op MedMij
Waarom deze handreiking?
U heeft ondersteuning aangevraagd via VG Digitaal voor het aansluiten op MedMij, zodat u veilig en
betrouwbaar kunt uitwisselen naar PGO’s. Deze handreiking neemt u mee in de stappen die u moet nemen
om als vrijgevestigde ggz-professional aan te sluiten op MedMij.
Om een veilige en betrouwbare koppeling tussen uw EPD en een PGO te realiseren, dient u aan te sluiten
op MedMij en aan een aantal voorwaarden minimaal te voldoen, te weten:
1. Uw praktijk is ingeschreven in het UZI-register en beschikt over het juiste (UZI-)certificaat;
2. Uw praktijk sluit een verwerkersovereenkomst met een DVZA-leverancier;
3. Uw praktijk beoordeelt de zorgaanbiedersnaam die de DVZA-leverancier voorstelt.

Om ten minste aan deze drie voorwaarden te voldoen, doorloopt u een aantal stappen. Deze stappen staan
per fase hieronder beschreven. Na het doorlopen van deze stappen bent u er klaar voor om veilig en
betrouwbaar gegevens uit te wisselen met een PGO! Let op, deze fases slaan de ‘oriëntatiefase’ en
‘organisatie in de startblokken’ in de toolkit van MedMij over (fases voorgaand deze handreiking).

Fase 1: Vastleggen van afspraken met uw softwareleverancier en uw DVZA
Stap 1: Afspraken maken tussen uw softwareleverancier en DVZA
Uw EPD leveranciers slaat zorggegevens op (bronsysteem). Om gegevens uit het bronsysteem uit te
wisselen volgens het MedMij Afsprakenstelsel, dient uw EPD leverancier samen te werken met een
Dienstverlener Zorgaanbieders (DVZA, zie ook ‘wat is DVZA?’). Het kan voorkomen dat uw EPD leverancier
ook een DVZA-rol vult.
De zorginstelling is verantwoordelijk voor dat er goede afspraken komen tussen de EPD-leverancier, de
DVZA en de zorginstelling. Deze afspraken zijn drieledig:
1. Neem contact op met je DVZA en sluit een contract af, waarin staat beschreven dat de DVZA de
aansluiting met MedMij regelt.
De DVZA heeft de regie binnen MedMij bij het tot stand brengen van gegevensuitwisseling. De DVZA
ontzorgt u als zorgaanbieder bij de gegevensontsluiting en organiseert met betrokken partijen de
benodigde kwalificatie.
2. Maak afspraken over de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen uw EPD-leverancier, de
DVZA en de zorginstelling
3. Stel samen met de DVZA-leverancier een verwerkersovereenkomst.
Binnen het MedMij afsprakenstelsel opereert de DVZA onder de verantwoordelijkheid van u als
zorgaanbieder. U dient daarom een contract en verwerkersovereenkomst met de DVZA af te sluiten. Met
deze overeenkomst geeft u toestemming dat patiëntgegevens uit uw EPD worden opgehaald door de
DVZA. Neem contact op met uw DVZA om deze overeenkomst af te sluiten. Vaak heeft de leverancier
hier al een format voor. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft MedMij een modelovereenkomst
opgesteld die u kunt gebruiken.
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Fase 2: Ondersteuning vanuit de DVZA
Stap 2: Regel met de DVZA de juiste certificaten voor uitwisseling
Om op een veilige manier digitaal gegevens uit te kunnen wisselen zijn er certificaten nodig, waaronder een
UZI-servercertificaat. Daarnaast stelt uw DVZA een Public Key Infrastructure certificaat (PKI) beschikbaar.
UZI-servercertificaat
De overheid stelt steeds hogere eisen aan de inlogmiddelen voor patiënten en zorgaanbieders. Alle
zorgaanbieders, waaronder vrijgevestigde ggz-professionals, moeten aantonen dat zij burgerservicenummers (BSN) mogen verwerken. Dit kunt u aantonen wanneer u geregistreerd staat in het UZI-register.
Daarnaast is een UZI-certificaat nodig, om aan te kunnen tonen dat er een veilig verbinding tussen uw EPD
en een PGO tot stand kan worden gebracht. Uw softwareleverancier kan u helpen bij het instaleren van het
UZI-servercertificaat.
Aanvullende informatie: PKI certificaat
Als zorgaanbieder moet u zich op de ‘digitale snelweg’ kunnen identificeren. Dit kan middels een PKI
certificaat, waar uw DVZA waarschijnlijk over beschikt. Ga hierover met je DVZA in gesprek.

Stap 4: Bedenk een naam voor op de ZAL en geef dit door aan de DVZA
Op de zorgaanbiederslijst (ZAL) staan alle zorginstellingen- en aanbieders die bij MedMij zijn aangesloten.
Wanneer een patiënt gegevens wilt ophalen in zijn of haar PGO, zal hij/zij ook in deze lijst zoeken naar de
juiste zorgaanbieder. Het is daarom nodig om op deze lijst te staan, anders kunnen uw patiënten geen
gegevens, die bij u in het EPD staan, verzamelen.
Een unieke en herkenbare naam voor deze lijst is verplicht. U kunt zelf een naam voorstellen of uw DVZA
stelt een naam voor (een DVZA kan eisen stellen aan uw zorgaanbiedersnaam). MedMij kan de
zorgaanbiedersnaam weigeren indien er niet wordt voldaan aan de eisen of als er een dubbeling ontstaat.
De ZAL-naam die de DVZA voorstelt zal altijd tenminste de volgende indeling hebben:
naam.plaats@medmij.

Fase 3: Werkwijze op orde
Stap 5: Communiceer richting patiënten over PGO’s
Informeer uw patiënten over PGO’s, zodat zij dit gaan gebruiken. Wilt u informatie aan uw patiënten
meegeven, op de website van VG Digitaal staat een patiëntflyer. Deze kunt u als pdf downloaden of als
afdruk bestellen. Daarnaast kunt u uw patiënten verwijzen naar de website over PGO’s van de
Patiëntfederatie Nederland.
Stap 6: Maak afspraken over calamiteiten
Zorg ervoor dat u afspraken heeft gemaakt met de DVZA over nalevering van wet- en regelgeving.
Onderzoek intern wat er is vastgelegd en of er aanvullende behoeften zijn. Maak een voorstel voor een
calamiteiten- en incidentenprocedure of ga in gesprek met de DVZA en ontwerp samen een procedure.
Stap 7: Test voor livegang of alles werkt
Voordat jouw patiënten gegevens kunnen ophalen via hun PGO, is het belangrijk om deze
gegevensuitwisseling eerst te testen in een test-omgeving. Vraag aan je DVZA welke testen er al zijn
uitgevoerd en of er aanvullende testen nodig zijn. Daarnaast is het goed in de ‘productie-omgeving’ de
uitwisseling ook te testen met echte mensen, zoals u zelf als ggz-professional.
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Fase 4: Live gaan!
Stap 8: Bedenk en spreek af met leveranciers hoe je live wilt gaan
De techniek en processen zijn klaar, dus het is mogelijk om live te gaan! Dit kan in een kleine setting,
wanneer je de uitwisseling nog wilt testen of alles werkt (kleinschalig uitrollen), of je kunt live gaan en al uw
patiënten hierover informeren en enthousiasmeren.
Wanneer je nog niet zeker bent hoe je live wilt gaan, bekijk dan de keuzehulp van MedMij.
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