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Wat is de gebruikersregeling?
De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van een Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving (PGO). Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer 
actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op € 7,50 per actieve gebruiker.
De gebruikersregeling is geen subsidie, maar een zogenoemde Open House regeling: een vorm van 
aanbesteding, waarbij er geen limiet zit op het aantal leveranciers dat zich inschrijft of het aantal 
gebruikers dat zich aanmeldt. Iedere leverancier die voldoet aan de criteria kan toetreden. De PGO moet 
het MedMij-label hebben en voldoen aan de informatiestandaarden ziekenhuiszorg, huisartsgegevens, 
langdurige zorg, medicatiegegevens, zelfmeetgegevens, Pdf-uitwisseling en GGZ-gegevens.

De gebruikersregeling krijgt na 2022 een vervolg
De regeling loopt van 1 oktober 2019 tot 31 december 2020 en kan 3 keer met 1 jaar verlengd worden.
In november 2020 en in november 2021 heeft de minister inderdaad besloten de regeling met 1 jaar te 
verlengen. Omdat er in 2020 nog nauwelijks uitwisseling van medische gegevens mogelijk is geweest, 
kregen leveranciers die waren toegelaten tot de regeling in 2021 eenmalig een vaste vergoeding van 
€ 30.000 als bijdrage in de kosten van herkwalificaties. Op dit moment wordt gewerkt aan het vervolg: 
een structurele financiering van PGO’s voor (waarschijnlijk) de periode na 2022/2023.

Wie maakt van de gebruikersregeling gebruik?
De gebruikersregeling is bedoeld voor leveranciers van een persoonlijke gezondheidsomgeving met het 
Medmij-label. Eind 2021 waren er 20 leveranciers die in hebben geschreven op de regeling. Begin 2022 
worden de details van de aangepaste regeling voor 2022 gepubliceerd op https://eu.eu-supply.com/. 
Nieuwe leveranciers kunnen zich nog inschrijven voor de rondes die op 1 april 2022 en 1 oktober 2022 
sluiten.

Wat is MedMij en het MedMij label?
Inmiddels beschikken ongeveer 30 PGO’s over het MedMij-label. MedMij is een nationaal afsprakenstelsel 
met technische standaarden en juridische richtlijnen. Deze afspraken borgen een goede toegankelijkheid 
en veilige data-uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen die aan de eisen voldoen, krijgen het 
MedMij-label. Dat betekent dat persoonlijke gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld 
kunnen worden tussen PGO’s met een MedMij-label en de systemen van zorgaanbieders, die ook over een 
MedMij-label beschikken.

Groei beschikbare gegevens 
Voorlopig zal de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn.
De beschikbaarheid neemt toe door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten 
digitaal gegevens te kunnen verstrekken en de zogeheten VIPP subsidies die door VWS verstrekt worden 
aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens 
gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s.

Onafhankelijke keuzehulp voor gebruikers 
Er is voor de eindgebruikers keuzevrijheid tussen diverse veilige PGO’s. Een actueel overzicht van 
persoonlijke gezondheidsomgevingen en een keuzehulp is te vinden op PGO.nl.
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