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Om gebruik te kunnen maken van Mitz moeten zowel u als uw leveranciers hier klaar voor zijn. Het uitwisselings-

systeem (US) dat u gebruikt moet aangesloten zijn op Mitz en uw zorginformatiesysteem (XIS) moet ook een aantal 

Mitz-functionaliteiten ondersteunen. Bent u zorgaanbieder en wilt u Mitz inzetten als online toestemmings-

voorziening? Lees dan in deze actiekaart welke acties u al kunt ondernemen om goed voorbereid te zijn. 

 

Actie 1: inlezen aan de hand van het Mitz-informatiemateriaal 
Op de tijdelijke website programma-otv.nl vindt u allerlei factsheets en veelgestelde vragen die u direct een hoop 

informatie geven. Bekijk ook eens de filmpjes waarin Mitzie uitlegt wat Mitz is en hoe het werkt. En bekijk ook vooral 

het webinar ‘Dit is Mitz’. 

Actie 2: stel een toekomstvaste toestemmingsvraag 
Legt uw organisatie al toestemmingskeuzes van patiënten vast, of bent u dat van plan voordat u aansluit op Mitz? Zorg 

er dan voor dat de toekomstvaste toestemmingsvraag wordt gesteld. De toekomstvaste toestemmingsvraag is juridisch 

zo geformuleerd dat de toestemmingen straks makkelijk te migreren zijn naar Mitz. Belangrijk bij het stellen van de 

toestemmingsvraag is de informatievoorziening aan patiënten. Zonder duidelijke informatie over de toestemmingskeuze 

die patiënten maken, is de toestemming niet of slechts beperkt geldig. In de factsheet ‘De toekomstvaste 

toestemmingsvraag’ leest u er alles over en vindt u een voorbeeldfolder en -formulier om te gebruiken voor de 

informatievoorziening richting uw patiënten.  

Actie 3: breng uw ICT-landschap in kaart 
Inventariseer welke systemen/leveranciers uw organisatie gebruikt om medische gegevens digitaal uit te wisselen met 
andere zorgaanbieders. Geef ook aan welke soort gegevens gedeeld worden via de systemen. Bijvoorbeeld: beelden via 
een XDS-netwerk. Als alle gegevensuitwisselingen in kaart zijn gebracht, kunt u deze vergelijken met de Mitz-
toestemmingsmogelijkheden. Door deze vergelijking te doen, komt u erachter of Mitz de uitwisselingen van uw 
organisatie al faciliteert. 
 

Actie 4: informeer bij de leveranciers 

De volgende stap is nagaan of de leveranciers al klaar zijn voor Mitz. Vraag na bij uw leveranciers of ze gebruik maken 
van Mitz of dit willen gaan doen/hiermee bezig zijn. Gebruik onderstaande matrix om een helder overzicht te maken. 

 

 
 

 
 

Actie 5: denk na over een (regionale) aansluitstrategie 
Mitz in gebruik nemen kan een logistieke uitdaging zijn waar veel partijen bij betrokken zijn. Denk alvast na over een 

aansluitstrategie. Ga bijvoorbeeld in gesprek met de regio, misschien zijn er meerdere organisaties in de regio die over 

willen naar Mitz. Dan kunt u samen optrekken.        
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US 1 
 

beide leveranciers bieden 
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https://www.programma-otv.nl/
https://www.programma-otv.nl/documentatie/
https://www.programma-otv.nl/faq/
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https://youtu.be/lzfH_Cmrxjo
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