“

Nu ik aangesloten
ben op MedMij kan ik
gegevens uitwisselen
via PGO's. Ik ben klaar
voor de toekomst!

Aansluiten op MedMij voor
ELEKTRONISCHE INZAGE
via PGO'S
Door deel te nemen aan het MedMij-netwerk, kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders veilig verzamelen in een persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO).
MedMij-netwerk: Deelnemers aan MedMij voldoen aan de regels voor
veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens.
DVZA: Een DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) is een soort aansluiting die nodig
is om gegevens uit het EPD te verzamelen en beschikbaar te stellen aan PGO’s.
PGO: Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Hier verzamelen patiënten hun
gezondheidsgegevens van meerdere zorgverleners op één online plek,
bijvoorbeeld een app of een website.
Volg de stappen op de volgende pagina om op het MedMij-netwerk
aan te sluiten en gegevens uit te wisselen met een PGO.
VG Digitaal kan u hierbij ondersteunen.
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Zo sluit u aan op het MEDMIJ-NETWERK
UZI

1
Vraag ondersteuning
Wanneer u kosteloos
ondersteuning aanvraagt,
wordt u geholpen bij alle
stappen om aan te sluiten
op het MedMij-netwerk.
We adviseren u om
ondersteuning aan
te vragen via de website
www.vgdigitaal.nl.

2
Installeer het UZIcertificaat
Schrijf u in bij het UZIregister en installeer het
UZI-certificaat. Dit certificaat
bewijst dat u gegevens mag
verwerken en uitwisselen.

Waar vind ik meer informatie?

De MedMij Toolkit beschrijft de processtappen uitgebreider.

Wat is een DVZA?
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Dit is de dienstverlener zorgaanbieder. U heeft deze partij
nodig omdat de DVZA een aansluiting is die nodig is om
gegevens uit het EPD te verzamelen en beschikbaar te
stellen voor PGO’s.
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Kies een DVZA

Kies uw ZA-naam

Test voor u live gaat

Sluit een contract en
verwerkersovereenkomst
met een DVZA-leverancier af.
Meer informatie hierover
vindt u in de MedMij Toolkit.

Controleer de zorgaanbiedersnaam die de DVZA-leverancier
voorstelt. Hiermee kunnen
patiënten uw praktijk vinden
in hun PGO.

Ga naar de MedMij Toolkit
en voer de tests en checks uit.
U kunt het testen samen met
uw softwareleverancier doen.

Wat is een UZI-certificaat?

Het UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) certificaat is
een soort elektronisch paspoort dat identificatie van
zorgaanbieders mogelijk maakt. Dit is iets anders dan het
systeemcertificaat van VECOZO. Dit UZI-certificaat zorgt
ervoor dat gegevens beveiligd uitgewisseld worden.

Werkt alles goed? Dan kunt u
nu gegevens uitwisselen met
een PGO.

Let op: Voordat u live gaat, is het belangrijk dat u
checkt of uw werkwijze op orde is en of het uitwisselen
van gegevens werkt. U vindt de tests en checks in de
MedMij-Toolkit.
Meer weten over deze functies specifiek in uw EPD? Op de
website www.vgdigitaal.nl staat verdiepende informatie
per softwareleverancier.

