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Op woensdag 14 juni 2017 organiseert Nederland ICT voor de Patiëntenfederatie Nederland 

een ICT Markttoets over het Afsprakenstelsel MedMij. 

 

MedMij, een initiatief van de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS en NICTIZ, heeft tot 

doel een afsprakenstelsel te bieden op basis waarvan in 2020 personen op een betrouwbare 

manier hun eigen gezondheidsgegevens kunnen inzien en delen via diverse persoonlijke 

gezondheidsomgevingen. Het Afsprakenstelsel MedMij maakt het mogelijk dat deze 

persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties. 

MedMij toetst of de deelnemende leveranciers voldoen aan het afsprakenstelsel. Daarmee 

ontstaat een voor personen en zorgorganisaties betrouwbare uitwisseling van 

gezondheidsgegevens. Op dit moment is een beschrijving van het Afsprakenstelsel in concept 

gereed. Via een marktconsultatie wil de Patiëntenfederatie in een vroeg stadium van 

ontwikkeling nagaan of dit Afsprakenstelsel werkbaar is voor mogelijk betrokken 

marktpartijen. 

Het Rijk heeft voor de marktconsultatie een instrument dat in afspraak met en onder 

verantwoordelijkheid van branchevereniging Nederland ICT wordt ingezet, de ICT Markttoets.  

Ten behoeve van deze marktconsultatie organiseert Nederland ICT in samenwerking met OIZ 

op woensdag 14 juni 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets wil MedMij een 

aantal open vragen aan de markt voorleggen. 

1. Is het Afsprakenstelsel haalbaar, gegeven het voorliggend ontwerp? 

a. Is het Afsprakenstelsel, met het huidig ontwerp als basis, in staat om 

gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en 

systemen van zorgaanbieders op gang te brengen?  

b. Is het Afsprakenstelsel werkbaar, geredeneerd vanuit de eisen die aan 

deelnemers worden gesteld?  

c. Is het Afsprakenstelsel werkbaar, geredeneerd vanuit de eisen die aan systemen 

worden gesteld? 

 

2. Welke overwegingen en verwachtingen heeft u als marktpartij om mee te doen? 

a. Met de kennis van nu, wat zijn uw overwegingen om al dan niet deel te nemen in 

het Afsprakenstelsel? 

b. Wat moeten we gezamenlijk regelen zodat u als deelnemende partij tijdig kunt 

beginnen? 
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Meer informatie over het Afsprakenstelsel MedMij vindt u hier, net als de begrippenlijst en het 

juridisch kader, die in concept zijn beschreven. 

 

Deze ICT Markttoets richt zich op zowel grote als kleinere organisaties die zich als partij of 

onderaannemer (gaan) toeleggen op: ofwel persoonlijke gezondheidsomgevingen, ofwel 

professionele registratiesystemen, ofwel integratiesoftware. 

De deelnemende functionaris heeft én een inhoudelijke kijk op (door)ontwikkelingen van de 

beschreven producten en diensten én besluit of adviseert in zijn of haar organisatie over 

investeringen in deze markt. Hij of zij kan daardoor namens de organisatie spreken over de 

investeringen en (door)ontwikkelingen van persoonlijke gezondheids-omgevingen, 

professionele registratiesystemen of integratiesoftware in de zorgketen.  

De deelnemende functionaris heeft bijvoorbeeld de functie van directeur of manager in 

Business Development, Innovatie, Productmanagement en Techniek. Voor deze ICT 

Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of 

zuivere commerciële rol. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde 

persoon zich goed voorbereidt op de beantwoording van de gestelde vragen, door deze vragen 

en de 2 documenten (Afsprakenstelsel MedMij 0.1 en Bijlage Afsprakenstelsel MedMij 0.1) te 

lezen en de benodigde informatie uit de eigen organisatie op te halen. Heb hierbij, zoals 

gevraagd, ook aandacht voor eisen die worden gesteld aan de deelnemers aan het 

Afsprakenstelsel (door bij voorkeur afdeling Legal vooraf input te laten geven op de 

deelnemersovereenkomst). Na de deelname aan de workshop (één dagdeel) dient hij of zij ook 

de conceptrapportage te reviewen (eind juni 2017).  

De deelnemer dient de gevraagde achtergrond te hebben om kritisch, open en inhoudelijk te 

kunnen discussiëren over de gestelde vragen. Per organisatie kan één persoon worden 

aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele overinschrijving 

wordt een selectie gemaakt ten behoeve van een representatieve vertegenwoordiging van de 

markt.  

Let op: vanwege de verwachte overschrijving worden no shows niet op prijs gesteld. Eenmaal 

aangemeld betekent ook dat de deelnemer wordt verwacht aanwezig te zijn en een actieve 

bijdrage te leveren tijdens de workshop. 

  

https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/05/Afsprakenstelsel-MedMij-versie-0.1-23052017.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/05/Bijlage-Afsprakenstelsel-MedMij-versie-0.1-23052017.pdf
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/05/Bijlage-Afsprakenstelsel-MedMij-versie-0.1-23052017.pdf
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De ICT Markttoets vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 van 09:00 tot 14:00 uur op een 

locatie in Utrecht. In een interactieve workshop wordt aan verschillende tafels over de vragen 

gediscussieerd. Vanaf 08.30 uur is er een inloop met koffie. Na afloop van de ICT Markttoets is 

er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een broodje. 

Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT binnen twee weken een 

conceptrapportage op, die aan de deelnemers wordt voorgelegd. Op individuele basis kunnen 

zij schriftelijk reageren en aanvullingen geven. Nederland ICT verwerkt waar mogelijk de 

aanvullingen van de workshopdeelnemers, biedt vervolgens de eindrapportage aan de 

Patiëntenfederatie aan, en zorgt dat deze door de gehele markt kan worden ingezien. 

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 2 juni via e-mail aanmelden voor de 

workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.  

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop 

daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie 

niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep 

worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer 

dan kunt u contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. 

Op 7 juni 2017 krijgen de uitgenodigde bedrijven bericht of ze worden uitgenodigd voor 

deelname. De definitieve rapportage van de ICT Markttoets zal door Nederland ICT worden 

gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden hier kennis van kunnen nemen. 

 

mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl?subject=Aanmelding%20ICT%20Markttoets%20Afsprakenstelsel%20MedMij
mailto:ictmarkttoets@nederlandict.nl

