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Aanleiding
• Van kijkdoos naar cockpit
• Wens van zorgaanbieders
• PGO in het Noorden



Opzet:
huidige domeinen



MedMij CORE

Toekomstbeeld: 
een fundament met modules
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Module, wat houdt het in?
• MedMij in de huidige vorm:

• Uitwisselen van gegevens tussen zorgaanbieder en zorggebruiker
• Authenticatie van zorggebruikers
• Autorisatie van systemen voor uitwisseling 

• Uitbreiding met modules:
• Functionaliteit en content naast gegevensuitwisseling
• Modules worden aangeboden vanuit verschillende domeinen, ook buiten 

de zorg
• Modules worden gestart vanuit de PGO
• PGO vormt (door modules) onderdeel van het zorgproces
• Huidige use cases worden zoveel als mogelijk aangehouden



Modules: 
te onderscheiden types

• PGO Modules
• In app PGO modules
• Externe PGO modules

• Zorgaanbieder modules
• Externe modules



In App PGO modules
• Leven in de PGO
• Bieden functionaliteit binnen het gebruikersdomein
• Gebruiken beschikbare gegevens uit de PGO
• Slaan zelf geen gegevens op, maar bieden nieuwe gegevens aan de 

PGO aan
• PGO look&feel wordt aangehouden



Externe PGO modules
• Externe applicatie, binnen het gebruikersdomein
• Generieke functionaliteiten die door alle PGO’s gebruikt kunnen worden
• Gebruiker hoeft niet opnieuw in te loggen
• Gebruiker autoriseert de module bij het starten
• Gegevensverwerking onder verantwoordelijkheid van de PGO

• Module leverancier werkt in opdracht van PGO leverancier

• Nieuwe gegevens zijn direct beschikbaar in de PGO



Aanbieder modules
• Externe applicatie, binnen het aanbiedersdomein
• Functionaliteiten die door de aanbieder beschikbaar worden gesteld, 

bijvoorbeeld vanuit het eigen portaal
• Gebruikers volgen het standaard proces voor authenticatie (BSN)
• Gegevensverwerking onder verantwoordelijkheid van de Aanbieder
• Nieuwe gegevens kunnen worden verzameld via de use case 

‘Verzamelen’



Externe modules
• Externe applicatie, los van PGO en aanbieder
• Functionaliteiten die door een derde partij worden aangeboden
• Gebruikers volgen authenticatieproces van de module
• Gegevensverwerking niet onder verantwoordelijkheid van de PGO of 

de Aanbieder, module heeft eigen verantwoordelijkheid
• Nieuwe gegevens kunnen worden verzameld via de use case 

‘Verzamelen’.



Eerste reactie?



Eerste reacties



En verder …



Fasering
• Aanbieder modules

• Directe toegevoegde waarde in het zorgproces
• Bestaande processen kunnen grotendeels behouden worden
• DVP’s implementeren de basis, ook bruikbaar in de andere modules
• Geeft invulling aan VIPP5, Module 2, eHealth

• Externe PGO modules
• Generieke functionaliteiten voor iedere PGO worden benut
• Authenticatie- en autorisatieprocessen moeten aangepast worden, meer richting SSO
• Geen impact voor het aanbiedersdomein  

• Externe modules
• Bestaande processen kunnen grotendeels behouden worden
• DVP’s kunnen doorpakken op eerdere implementatie

• In App PGO modules
• Modules vormen een Add-on binnen de PGO.
• Module maakt gebruik van processen van de PGO



Aanpassingen in 
afsprakenstelsel
• Rollenmodel moet worden aangepakt.
• Use cases moeten uitgewerkt worden.
• Wellicht een eigen hoofdstuk voor modules.



Voorbeelden functionele 
implementatie



Aanbieder modules



Externe PGO module



Externe module



Openstaande vragen



Openstaande vragen
• Moeten alle gegevens gestandaardiseerd worden bij het gebruik van 

externe modules?
• In hoeverre hebben we te maken met ontvankelijkheid en 

beschikbaarheid?
• Komt er een nieuwe lijst voor modules, of kunnen deze toegevoegd 

worden aan een bestaande?
• Welke kwalificatie- en acceptatieprocessen moeten worden ingericht?

• Normen, koppelvlak, gegevensdienst

• Welke bestaande standaarden kunnen gebruikt worden?

• Wie helpt bij de uitwerking van de technische implementatie?
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