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Toelichting poster

Raakvlakken

R aakvlakken

MedMij heeft arteria Consulting gevraagd om initiatieven in de omgeving 
van MedMij in kaart te brengen.

er zijn 10 initiatieven beschreven waarbij mogelijke raakvlakken bestaan met MedMij. 
Dit overzicht is niet uitputtend.

De initiatieven zijn beschreven op basis van publieke informatie en ter 
verificatie voorgelegd aan de projectleiders.

MedMij staat in het midden afgebeeld omdat de omgeving van en de relatie 
met MedMij wordt weergegeven. voor elk initiatief ziet deze omgeving er anders uit.

De pijlen op de poster duiden op de onderlinge afhankelijkheid tussen MedMij en het initiatief. 
•	 Van het initiatief naar MedMij: het initiatief levert input aan MedMij
•	 Wederkerig: MedMij levert ook input aan het initiatief
•	 Door op de pijl te klikken komen de raakvlakken tussen het initiatief en MedMij in beeld

Op de poster is een aantal categorieën weergegeven: 
1.	 De ontwikkelfase van het initiatief. Deze categorieën zijn door Arteria Consulting opgesteld om de 

initiatieven te kunnen vergelijken. De initiatieven hanteren zelf soms andere namen.
2.	 De sectoren waarin het initiatief actief is.
3.	 Het type raakvlak waarvan sprake is:
  -  Governance: organisatorisch, betrokkenen, maar ook het belang van de patiënt
  -  Functionaliteit: kenmerken van de toepassing (o.a. afsprakenstelsel)
  -  Informatiestandaarden: er wordt gebruik gemaakt van dezelfde standaarden, bronnen
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Registratie aan de bron vergroot de eenheid van taal binnen de UMC’s en verbetert daarmee de
implementatiemogelijkheden voor MedMij. Eenheid van taal in de zorg bevordert de uitwisselbaarheid
(en interoperabiliteit) van gegevens in de zorg. Belangrijke vraag is of en op welke wijze eenheid van taal 
uit dit initiatief in het afsprakenstelsel (bindend) van MedMij wordt opgenomen.

Registratie aan de bron streeft eenduidigheid in bronregistratie na, onder andere door implementatie in 
zorginformatiesystemen van (nieuwe) praktische afspraken: Basisgegevensset, Zorginformatiebouwstenen 
en Diagnose- en verrichtingenthesaurus. Dit zorgt ervoor dat alle zorginformatie eenduidig en eenmalig 
wordt geregistreerd, waardoor de informatie ook eenduidig gecommuniceerd kan worden naar een
persoonlijke gezondheidsomgeving.

Bouwstenen zijn essentieel om de uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgverlener te
verbeteren. Er zijn verschillende bouwstenen in het zorgveld uitgewerkt/in omloop, onder meer voor
ketenzorg (in gebruik bij het LSP) en bouwstenen uit registratie aan de bron. Voor een positieve bijdrage 
van bouwstenen aan gegevensuitwisseling onder het afsprakenstelsel van MedMij is gemeenschappelijk 
gebruik, harmonisatie en gemeenschappelijkheid essentieel. Voorbeelden van bouwstenen zijn overigens 
contactverslag, allergie/intolerantie, medicatievoorschrift etc.

Voor de Basisgegevensset Zorg geldt nog een beperkte adoptie (zie website Nictiz). Domeinoverstijgende 
adoptie is een noodzakelijke vereiste om het afsprakenstelsel van MedMij op een goede wijze te kunnen 
ondersteunen. 

Registratie aan de bron – MedMij
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De beschikbaarheid van goede beveiligingsmiddelen voor burgers/cliënten en zorgprofessionals is  
randvoorwaardelijk voor de uitrol en implementatie van MedMij. Dit om het gewenste niveau van  
beveiliging voor de toegang tot en uitwisseling van medische gegevens te kunnen waarborgen. 
In de markt zijn diverse beveiligingsmiddelen voorhanden, gebaseerd op diverse afsprakenstelsels,  
nummerstelsels en beveiligingsniveaus. Voorbeelden zijn Idensys (pilots), eHerkenning, iDIN (pilot), DigiD  
en UZI. 

Aansluiting op één of meerdere bestaande afsprakenstelsels voor identificatie en authenticatie biedt  
MedMij de gewenste beveiligingsmogelijkheden, waarbij sommige (bijvoorbeeld iDIN) ook laagdrempelige 
uitrol mogelijk maken. Onzekerheid bestaat echter of bepaalde middelen toekomstperspectief hebben of 
tijdig met het gewenste beveiligingsniveau beschikbaar komen, omdat ze nog in pilotfase verkeren.
In het afsprakenstelsel van MedMij zal een keuze gemaakt moeten worden of één of meerdere
afsprakenstelsels voor beveiliging worden ingezet, dus hoe wordt omgegaan met de verschillende  
middelen van verschillende leveranciers onder verschillende stelsels.

In lijn met identificatie en authenticatie (toegang tot persoonlijke gezondheidsomgevingen) ligt ook het 
ondertekenen (gekwalificeerde handtekeningen) en encryptie (beveiligde opslag). Ook deze aspecten zijn 
van essentieel belang voor een effectieve werking van persoonlijke gezondheidsomgevingen. In het af-
sprakenstelsel zijn duidelijke richtlijnen nodig voor het gewenste beveiligingsniveau van de verschillende 
onderdelen van het stelsel. Gebruik van BSN in de keten, inclusief in het beveiligingsmiddel speelt hierbij 
een rol.

Identificatie en authenticatie – MedMij
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Gespecificeerde Toestemming wordt opgebouwd langs de lijn van de eigen regie van de patiënt. Op lange 
termijn zou de persoonlijke gezondheidsomgeving het middel kunnen worden om patiënten specifieke 
toestemming te laten geven (centraal en/of decentraal). 

Voor specifieke toestemming zou in de architectuur (een bouwsteen in) de uitwisseling van informatie
beschikbaar kunnen worden gemaakt, zodat gestandaardiseerde uitwisseling van toestemming via
persoonlijke gezondheidsomgevingen mogelijk wordt. Niet alleen medische informatie ook logistieke
informatie kan middels bouwstenen worden gefaciliteerd. Een belangrijke raakvlak ligt derhalve op te
maken architectuurkeuzes.

Het belang en de positie van de patiënt in het governancemodel als gebruiker is belangrijk. Koepels en 
patiëntvertegenwoordigers zouden een orgaan kunnen invullen dat de eindverantwoordelijkheid heeft 
voor de inhoud van de Toestemmingscatalogus, zoals de Adviescommissie Autorisaties bij VZVZ, maar dan 
met beslissingsbevoegdheden. 

Het initiatief verkeert in een ontwerpfase. De Patiëntenfederatie participeert in de programma- en stuurgroep.

Gespecificeerde Toestemming – MedMij
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Koppeltaal en Medmij hebben beiden raakvlakken met een aantal initiatieven. Meest prominent is de
beweging van VZVZ van beheerder van het LSP naar ondersteuner van verschillende servicecentra ter 
ondersteuning van de gezamenlijke infrastructuur. Koppeltaal gaat dit jaar nauw 
samenwerken met VZVZ en de verwachting is dat het product Koppeltaal GGZ eind dit jaar bij VZVZ 
‘draait’.

Samen met een gelegenheidscoalitie heeft Koppeltaal nieuwe koppelingen ontworpen die zelfzorg in de 
context van het sociale netwerk van mensen mogelijk maakt. In deze koppelingen worden persoonlijke 
gezondheidssystemen gekoppeld aan professionele en sociale zorgsystemen. Deze koppelingen vormen 
input voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. De ervaringen uit de praktijk bieden input om het 
afsprakenstelsel te valideren en verder te ontwikkelen. MedMij en Koppeltaal kunnen dus samenwerken 
om het afsprakenstelsel in de praktijk werkend te krijgen. Enkele van de bij Koppeltaal betrokken 
leveranciers bieden ook een persoonlijke gezondheidsomgevingen (of willen daaraan gaan voldoen).

Koppeltaal is daarmee ook een afsprakenstelsel inclusief infrastructuur, wel alleen gericht op de GGZ- sector.

Koppeltaal – MedMij
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De Informatiestandaard Medicatieproces is een set afspraken over welke medicatiegegevens worden  
vastgelegd en uitgewisseld, door wie dat wordt gedaan (zorgverleners en patiënt) en welke terminologie 
daarvoor wordt gebruikt. Een eenduidige vastlegging met een duidelijk onderscheid tussen logistieke en 
therapeutische gegevens leidt tot een betere uitwisseling van medicatiegegevens. 

Dankzij de Informatiestandaard Medicatieproces kan de patiënt met behulp van portals of apps zijn
persoonlijk gezondheidsdossier met actuele medicatiegegevens inzien door standaardisatie van de
berichten. Ook kan hij zijn werkelijke medicijngebruik vastleggen en delen met behandelaars en apothekers. 
Het thuisgebruik (inclusief thuismedicatie) kan op deze wijze ook met de zorgverlener worden gedeeld.

Er bestaat een wederzijdse relatie tussen Medicatieproces en MedMij. Het afsprakenstelsel van MedMij is 
gebaat bij goede afspraken over de uitwisseling van medicatiegegevens via de Informatiestandaard  
Medicatieproces. Daarnaast kan een persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij bijdragen aan het  
verzamelen van informatie over het werkelijke medicijngebruik, zodat dit goed gedeeld kan worden met 
de zorgverlener. Deze informatie-uitwisseling vindt al plaats, maar kan door middel van het  
afsprakenstelsel van MedMij een impuls krijgen.

Medicatieproces - MedMij
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Deelnemers aan het programma VIPP hanteren waar mogelijk de uitgangspunten van MedMij voor het 
uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuis en patiënt. Zorgaanbieders die meedoen aan VIPP, sluiten 
wanneer mogelijk aan bij MedMij, met als doel: het ontsluiten van medische informatie richting de  
persoonlijke gezondheidsomgeving van hun cliënten mogelijk te maken. Het VIPP kan daarmee een  
fundament bieden in de ziekenhuissector voor de uitrol van persoonlijke gezondheidsomgevingen.  
De koppeling naar persoonlijke gezondheidsomgevingen is in de derde (laatste) fase voorzien. In eerste  
instantie is het programma gericht op ontsluiting informatie via patiëntportalen van de ziekenhuizen.  
Ook het VIPP programma hecht veel waarde aan de medicatiestandaarden.

NVZ zoekt voor de implementatie van VIPP afstemming met andere landelijke programma’s zoals MedMij, 
Medicatieproces en Registratie aan de bron. Ook de afstemming met EPD en EVS leveranciers is essentieel 
in het programma.

De NVZ organiseert diverse bijeenkomsten voor de instellingen ter ondersteuning van de implementatie, 
waarop MedMij inhoudelijk aanvullend op zou kunnen inhaken (planning, functionaliteiten), zoals 
bijeenkomsten voor:
•	 Zorgprofessionals over wat toegang tot medische informatie betekent voor dossiervastlegging en 

communicatie met de patiënt.
•	 Projectleiders uit de ziekenhuizen om implementatieplannen en kritische succesfactoren te delen of om 

de ervaringen in het optimaliseren van het gebruik van patiëntenportalen te delen.
•	 Professionals en projectleiders om ervaringen met de implementatie en het gebruik van 

medicatiestandaarden uit te wisselen.

VIPP – MedMij
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Relatie met de landelijke infrastructuur: in de toekomst kunnen de eisen en afspraken die uit MedMij  
voortkomen randvoorwaardelijk zijn voor de landelijke infrastructuur Kwaliteitsregistraties; andersom kan 
vanuit de landelijke infrastructuur input geleverd worden.

In de huidige situatie levert de zorgverlener de data van kwaliteitsregistraties aan. In de toekomst zou een 
patiënt via de MedMij omgeving zelf direct input kunnen leveren aan kwaliteitsregistraties, waardoor de 
kwaliteitsregistratie niet meer door een zorginstelling aangeleverd hoeft te worden.

Landelijke Infrastructuur Kwaliteitsregistraties – MedMij 

landelijke
Infrastructuur

kwaliteits-
registraties
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IZO heeft op dit moment drie ‘sporen‘ waarmee raakvlakken zijn:
•	 Het Platform IZO heeft vooral een radarfunctie om met elkaar (Zorg & Ondersteuning breed) te kijken 

welke initiatieven er zijn, elkaar hiervan op de hoogte te brengen en afstemming te borgen. Ook de 
activiteiten rondom MedMij kunnen hiermee worden geborgd.

•	 De Architectuurboard kan ingezet worden om het afsprakenstelsel MedMij te beoordelen op 
congruentie met andere afsprakenstelsels binnen het Wlz, Wmo en jeugdwet domein. 

•	 De Denktank heeft vooral de functie om een groter publiek te informeren over nieuwe ontwikkelingen 
en om nieuwe (en toekomstige) ontwikkelingen ook tastbaar te maken (van denken naar doen) en kan 
worden ingezet om bijvoorbeeld het initiatief MedMij in de care-sector meer aandacht te geven.

Platform IZO – MedMij
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De pilots binnen VIP zijn voorbeelden van uitwisseling van persoonlijke gezondheidsomgevingen met LSP 
(VZVZ). 

Het ‘Programma van eisen Goed Beheerd Patiëntensysteem (PvE GBP)’ is als input aangeleverd voor het
afsprakenstelsel van MedMij.

De opgedane kennis en ervaringen uit deze pilot onder andere met betrekking tot de gegevenssets
(huisartsendossier, medicatie), authenticatie, programma van eisen kunnen ingezet worden in de
ontwikkeling en uitrol van MedMij. 

VZVZ heeft vergelijkbare uitdagingen op het gebied van governance. Het onderhoud en beheer van de 
aansluitvoorwaarden is vergelijkbaar aan een afsprakenstelsel. Borging van het belang/positie van de 
patiënt in het governance model (gebruiker).

Veilige Inzage Patiënt – MedMij
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In grote lijnen komen de doelstellingen van MedMij en ZO! overeen, zeker waar het generieke zaken
betreft die nodig zijn om de Nederlandse burger te ondersteunen bij de regie over gezondheid. ZO! gaat 
wat specifieker in op functionele eisen van zelfzorg in relatie tot chronische aandoeningen en legt – op dit 
moment – het zwaartepunt van haar activiteiten in de 1e lijn. 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een van de voorwaarden om zelfzorgplatforms goed te laten 
functioneren.

‘Op weg naar eenheid van taal’ is een eenduidig begrippenkader voor zelfmanagement bij chronische
aandoeningen. Deze handreiking is onder andere ontwikkeld door ZO! en bevordert het communiceren 
tussen zorgverleners en patiënten.

ZO! heeft in de huidige situatie een eigen set van minimale basiseisen en een normenkader, deze kan als 
input dienen voor het afsprakenstelsel van MedMij. Op termijn kan ZO! gebruiker worden van het
afsprakenstelsel van MedMij. ZO! wil voorkomen dat leveranciers aan verschillende afsprakenstelsels
moeten voldoen.

ZO! - MedMij
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Wat

Het programma Registratie aan de bron wil de zorg verbeteren door informatie uit het zorgproces
eenmalig en eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik. 

Doel/ambitie/resultaat

•	 Door zorginformatie gestructureerd vast te leggen en af te spreken hoe wat op welke manier wordt  
genoteerd kunnen systemen met elkaar communiceren. De zorgverlener heeft dan meer tijd voor de 
zorgvraag van de patiënt. Het eenduidig en eenmalig vastleggen wordt ondersteund door 
implementeren van praktische afspraken, zoals:

•	 Basisgegevensset (minimale set van gegevens, die voor elke patiënt wordt vastgelegd en hergebruikt, 
onafhankelijk van de aandoening)

•	 Zorginformatiebouwstenen (afspraken over welke zorginformatie er over een bepaald onderwerp wordt 
vastgelegd

•	 Diagnose- en verrichtingenthesaurus (diagnoses- of verrichtingenlijsten die ervoor zorgen dat de  
diagnoses en verrichtingen steeds op dezelfde manier worden vastgelegd.)

aanleiDing

Het programma Registratie aan de Bron is gestart vanuit de behoefte om de registratie en het hergebruik 
van patiëntgegevens structureel te verbeteren en komt voort uit 2 andere initiatieven van de  NFU en  
EPD-directeuren UMC’s.

Zorgsoort

Ziekenhuizen en GGZ

Voor Wie

UMC’s, algemene ziekenhuizen en GGZ. Het programma spant zich in om ook andere zorgpartijen aan te 
laten sluiten (bijvoorbeeld eerstelijnszorg).

Door Wie

Registratie aan de bron is een initiatief van de NFU en Nictiz. Ook de NVZ, GGZ Nederland en V&VN   
hebben zich aangesloten.

Omschrijving initiatief
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Governance
soort organisatie 

Programma

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

NFU en Nictiz

betrokkenen

Gebruikers: UMC’s, algemene ziekenhuizen en GGZ. Het programma spant zich in om ook andere 
zorgpartijen aan te laten sluiten (bijvoorbeeld eerstelijnszorg).
Deelnemers: NFU, NVZ, Nictiz

WijZe Van financiering (Wie, soort)

Het programma Registratie aan de bron wordt deels gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt
duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt 
door ZonMw.
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Leveranciers management
primair gericht op

UMC’s en ziekenhuizen

informeren

Het programma wil een platform zijn en zo kennis (laten) delen, goede voorbeelden verzamelen en laten 
zien en enthousiasme aanwakkeren.

Branches en zorginstellingen die aansluiten bij Registratie aan de bron zijn zelf verantwoordelijk voor het 
formuleren van doelstellingen, aanpak en resultaten. Zij maken gebruik van de kennis en faciliteiten die het 
programma in huis heeft, kunnen aansluiten bij projecten of pilots en profiteren van de ervaringen van  
andere instellingen of zorgverleners.

activiteiten:
•	 Bijeenkomsten en symposia en de mogelijkheid om kennis en ervaring 

uit te wisselen met andere deelnemers
•	 Communicatiematerialen (o.a. Informatiefilms)

faciliteren/leVeren

•	 E-learning
•	 Umc’s faciliteren bij hun individuele implementatieroutes
•	 Externe ondersteuning van consultants bij de implementatie van 

de principes van Registratie aan de bron.

binDen

•	 Meer informatie/Aanmelden via programmamanager
•	 Zie: Informeren
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Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart in 2014. Loopt tot 2020.

ontWikkelingsfase

1.	 Initiatief (pre-project)
2.	 Conceptfase (business case)
3.	 Ontwikkelfase (ontwerp)
4. Realisatiefase (bouw/pilot)
5.	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie / Wat is opgeleVerD

•	 88 algemeen toepasbare zorginformatiebouwstenen beschikbaar, 
ontwikkeld door artsen en verpleegkundigen (2015)

•	 Tientallen lopende projecten in ziekenhuizen (2016)
•	 Standaarden en zib’s in de eerste umc’s en ziekenhuizen implementeren (2016)
•	 Verspreiden van het Registratie-aan-de-bronprincipe onder zorgverleners buiten de umc’s (2016)

huiDige situatie / Wat is opgeleVerD

•	 Basisgegevensset
•	 Verkenning probleem-georiënteerde vastlegging
•	 ZIB’s, pilot en richtlijnen generieke overdracht gegevens
•	 Zorgproces hoofdhals tumoren en kwaliteitsindicatoren
•	 Uitbreiden generieke overdrachtsgegevens met verpleegkundige gegevens
•	 Survey
•	 Vooronderzoek kinddimensie
•	 Hergebruik/implementatiepilots (HHT/NICE, Prkinson en LROI (lopend)
•	 Snomed CT vertalingen (lopend)
•	 DICA/IKNL: eenduidige aanlevering borstkanker en darmkanker

toekomstplannen

Het verder verspreiden van het principe Registreren aan de bron; met als ultiem doel dat alle zorgverleners 
in de toekomst eenduidig, eenmalig registreren in het zorgproces en dat die vastgelegde 
zorginformatie voor meerdere doeleinden wordt gebruikt.
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Geraadpleegde bronnen
www.registratieaandebron.nl
www.registratieaandebron.nl/jaarbeeld-2015

http://www.registratieaandebron.nl
http://www.registratieaandebron.nl/jaarbeeld-2015
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Bijlage 1: overzicht van deelnemende partijen
van het initiatief
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Bijlage 2. Nadere specificering van de doelstelling
Doelstellingen

•	 80% van de zorginformatie van de basisgegevensset wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door 
zorgverleners en patiënten. De basisgegevensset bestaat uit zorginfomatie die hergebruikt kan worden.

•	 Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info 
ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.

•	 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van 
informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.

•	 Aanleveren van kwaliteitsinformatie aan de vijf belangrijkste spelers gaat voor 80% door hergebruik van 
zorginformatie uit het zorgproces.

•	 Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is bij patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen 
door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.

roaDmaps

•	 Ieder umc heeft in een zogenaamde roadmap vastgelegd op welke manier het de doelstellingen gaat 
bereiken. Deze roadmaps zijn per umc verschillend, onder meer omdat de umc’s allemaal in een andere 
fase van epd-ontwikkeling zitten. Binnenkort vindt u hier samenvattingen van de roadmaps.
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Bijlage 3. Zorginformatiebouwstenen
Wat Zijn Zib’s?

Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorg-
proces van de patiënt moet worden vastgelegd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat afspraken over 
een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een aantal elementen. Zo 
is afgesproken dat bij het concept ‘diagnose’ ook de datum hoort waarop de diagnose is vastgesteld, de 
naam van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status van de diagnose.

Er zijn verschillende zorginformatiebouwstenen, zoals algemene patiëntkenmerken (bijvoorbeeld naam, 
adres, contactpersonen, gezinssituatie), metingen ter ondersteuning van de zorg (zoals bloeddruk, gewicht, 
pijnscore), medicatiegebruik, diagnose, verrichtingen, en zorgsituatie (zoals wondzorg, mobiliteit).

Alle zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor
artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek.

Wat kun je ermee?

Als zorginformatiebouwstenen in het epd zijn ingebouwd, en zorgverleners eenduidig vastleggen, wordt 
meervoudig gebruik van die zorginformatie mogelijk. Zorginformatie vastgelegd in het zorgproces kan zo 
voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Zorginformatiebouwstenen zijn voor de zorgverlener niet zichtbaar. Ze worden ingebouwd in 
elektronische dossiers. Zorgverleners zien de zorginformatiebouwstenen als velden die de mogelijkheid 
bieden zorginformatie gestructureerd vast te leggen.
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Bijlage 4. Diagnose- en verrichtingenthesaurus
De Diagnosethesaurus

De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, gebaseerd op de internationale 
standaard SNOMED CT voor medische terminologie. Met de diagnosethesaurus kunnen zorgverleners
gebruiksvriendelijk diagnoses invoeren en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik. Van de
ingevoerde diagnoses wordt automatisch een afleiding gemaakt naar een of meer ICD10-codes en
DBC-diagnosetyperingen.

Door de diagnosethesaurus verbetert de kwaliteit van zorg, onder meer omdat de uitwisseling van
gegevens tussen zorgverleners en met patiënten eenvoudiger en eenduidiger wordt. Ook kan de
diagnose thesaurus wetenschappelijk onderzoek versnellen en de kwaliteit van stuur- en benchmark-
informatie verhogen. De diagnosethesaurus is ontwikkeld door DHD, in opdracht van de NFU en NVZ en 
werd 1 juli 2015 opgeleverd. Bij de ontwikkeling waren ook de FMS, wetenschappelijke verenigingen,
Nictiz, het RIVM en de ziekenhuizen en umc’s betrokken. DHD zorgt ook voor het beheer van de
diagnosethesaurus. 

De Verrichtingenthesaurus

De verrichtingenthesaurus is een gebruiksvriendelijke gestandaardiseerde lijst van medisch relevante ver-
richtingen, in termen die zorgverleners in de praktijk gebruiken. DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus 
voor eenduidige vastlegging van verrichtingen in opdracht van de NVZ en NFU. De verrichtingentermen 
krijgen afleidingen naar een of meer ZA-codes en in een deel van de gevallen naar codes voor het
consilium van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde.

DHD stelt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten de 
termenlijsten voor hun specialismen op, inclusief de synoniemen, zodat deze goed aansluiten bij het
gebruik in de praktijk. Naast de medisch specialisten worden hierbij ook administrateurs uit ziekenhuizen 
en UMC’s betrokken. Het is de bedoeling dat de verrichtingenthesaurus eind 2016 gereed is, zodat deze in 
de loop van 2017 in elk ziekenhuis kan worden geïmplementeerd.
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Bijlage 5. Basisgegevensset Zorg
De Diagnosethesaurus

•	 De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zib’s). 
De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en 
hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, 
ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze 
eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.

•	 Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit 
als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

•	 De Basisgegevensset Zorg is gespiegeld aan de Europese Patiënt Summary. Deze kent een Basic Dataset 
en een Extented Dataset. Alle elementen van de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt 
Summary zijn af te leiden van de Basisgegevensset Zorg. Daarnaast kent de gegevensset elementen die 
niet terugkomen in de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt Summary.
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Inleiding
Voor identificatie en authenticatie lopen diverse initiatieven in het zorgveld.

Wanneer over identificatie en authenticatie wordt gesproken, wordt eigenlijk bedoeld: afsprakenstelsels 
voor middelen die identificatie en authenticatie mogelijk maken.

Bekende voorbeelden van afsprakenstelsels zijn:
•	 Idensys, eHerkenning, iDIN, UZI-middelen en DigiD

De afsprakenstelsels bevinden zich in verschillende fases: 
•	 Idensys, iDIN: pilotfase 
•	 eHerkenning, UZI, DigiD laag: operationeel (DigiD substantieel: in ontwikkeling)

Ieder afsprakenstelsel heeft zijn eigen karakteristieken m.b.t. bijvoorbeeld betrouwbaarheidsniveau, wel/
niet multi-middelen, type middel, doelgroep, functionaliteit en wel/niet BSN.

De middelen zijn bedoeld om een persoon of organisatie te identificeren en authenticeren, zodat een 
veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tot stand kan worden gebracht.

Bij uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling (via het Landelijk Schakelpunt) is 
het hoogste beveiligingsniveau van toepassing. Hiervoor worden UZI-middelen gebruikt. Voor de toegang 
tot dossiers in andere omgevingen worden andere middelen gebruikt.
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Relevante ontwikkelingen bij
identificatie en authenticatie 
In het overheidsbeleid wordt de noodzaak onderkend om de digitalisering van de dienstverlening van de 
overheid te harmoniseren en deze van waarborgen te voorzien op het gebied van toegankelijkheid,
veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming. Hiervoor is een wettelijke basis nodig, die wordt
geboden in de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI). 

Specifieker wordt in het zorgbeleid een toenemende behoefte gesignaleerd in de uitwisseling van infor-
matie met patiënten over zijn afspraken, nota’s, aandoeningen, behandelingen, etc.

De technologische ontwikkelingen maken nieuwe manieren van identificatie & authenticatie mogelijk.
Bijvoorbeeld door identificatie op afstand, waarbij gebruik gemaakt wordt van een slimme app, de camera 
van een mobile device en NFC-chip en door introductie van nieuwe technologie voor authenticatie-
middelen, zoals biometrische middelen, maar ook PKI certificaten op een SIM-kaart. Dit verlaagt ook de 
drempels voor uitrol naar een groot publiek.

Bron: deels gebaseerd op Position paper, Passende authenticatie voor de zorg, 20 mei 2016, VECOZO
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Relevante ontwikkelingen bij
identificatie en authenticatie 
De markt voor authenticatieoplossingen ontwikkelt zich door uitvoering van diverse pilots (Idensys, DigiD 
hoog en iDIN) en uitbreidingen in het stelsel elektronische toegangsdiensten (= de combinatie van 
eHerkenning en Idensys).

Met de inwerkingtreding van de Europese eIDAS Verordening ontstaat in 2018 één Europese markt voor 
authenticatie-middelen voor publieke (BSN) dienstverlening. Genotificeerde middelen moeten dan 
verplicht in andere lidstaten voor publieke dienstverlening geaccepteerd worden. Dit is een extra stimulans 
voor ontwikkelingen in de markt.

De kaders en richtlijnen voor borging van privacy en informatieveiligheid zijn in ontwikkeling. Onder meer 
door de nieuwe Europese privacy verordening, de nationale privacy wetgeving (denk aan de meldplicht 
datalek) en de ontwikkeling van een nieuw Nederlands normenkader voor betrouwbaarheidsniveaus 
(van vier STORK niveaus naar drie eIDAS niveaus).
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Samenvatting van kenmerken van een aantal
huidige afsprakenstelsels /beveiligingsmiddelen

beVeiligingsniVeau¹

Doelgroep

multi miDDelen

leVeranciers

gebruik bsn

fase

functionaliteit o.a.

beschikbaarheiD

goVernance

1 - 3

Individu

Ja

Commercieel
(+/- 5 partijen)

Ja

Pilot

Identificatie/
authenticatie

Kopen

BZK / Logius

1 - 3

Individu, zakelijk

Ja

Commercieel
(+/- 5 partijen)

Ja

Productie

Identificatie/
authenticatie

Gekwalificeerde 
handtekening

Kopen

BZK / Logius

3

Individu, zakelijk

Nee

Overheid (CIBG)

Ja

Productie

Identificatie/
authenticatie

Gekwalificeerde 
handtekening

Kopen

CIBG / Logius

1

Individu

Nee

Overheid

Ja

Productie

Identificatie/
authenticatie

Gratis
beschikbaar

BZK / Logius

2

Individu

Ja

Commercieel
(alle banken)

Nee

Pilot

Identificatie/
authenticatie

Is bankpas
(met reader)

Betaal-verenig-
ing Nederland

iDensys eherkenning iDin DigiD DigiD
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Toekomst
Veilige en betrouwbare toegang tot medische gegevens en de uitwisseling
hiervan is nauw gerelateerd aan MedMij.

Afhankelijk van specifieke groep van gebruikers inzet van een specifiek middel (zorgverleners, patiënten).

Toekomst is sterk afhankelijk van de richting die door de politiek in overleg met de marktpartijen
wordt gekozen. Rol van de overheid in de markt van middelen voor identificatie en authenticatie
is aan het veranderen.

Het daadwerkelijk inzetten en gebruiken van de beveiligingsmiddelen bepaalt de mate van beveiliging.
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Omschrijving initiatief
Wat

Gespecificeerde toestemming is een deel van de uitwerking van de wet “Cliëntenrechten bij elektronische 
verwerking van gegevens (33509)”, voor de manier waarop een patiënt toestemming geeft aan zorg-
verleners om in het medisch dossier te mogen kijken. 

Doel/ambitie/resultaat

De visie van de betrokken zorgpartijen is, dat de cliënt zelf zijn toestemmingsprofiel online moet kunnen 
vastleggen, inzien en aanpassen. Juist door het beheer van het toestemmingsprofiel bij de cliënt zelf te
leggen is hij of zij in staat om goed te overzien waarvoor hij toestemming geeft en hier regie op te voeren, 
bijvoorbeeld met behulp van een te ontwikkelen patiëntenportaal. En zo wordt voorkomen dat de
zorgaanbieder een complexe en gedetailleerde toestemmingsregistratie per patiënt moet voeren.

De bij aanvang betrokken zorgpartijen willen graag samen met andere beroepsgroepen de oplossing voor 
de gespecificeerde toestemming zorg-breed handen en voeten gegeven zodat de patiënt zelfstandig en 
online zijn toestemming kan regelen. Gespecificeerde toestemming kan alleen indien het voor de patiënt 
en zorgverleners in de praktijk overzichtelijk, beheersbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is.

aanleiDing

In oktober 2016 is de wet “Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509)”,
aangenomen door de Eerste Kamer. Eén van de onderwerpen uit het wetsvoorstel is de gespecificeerde 
toestemming. Dit houdt in dat de patiënt expliciet en geïnformeerd toestemming geeft voor het
beschikbaar stellen van bepaalde informatie aan bepaalde zorgaanbieders. In een periode van 3 jaar
wordt aan koepelorganisaties gevraagd om kennis en tijd te investeren in het verder ontwikkelen en
realiseren van het eindperspectief: het uitwisselen van medische gegevens op basis van online
patiënttoestemmingsprofielen.

Zorgsoort

Zorgbreed

Voor Wie

Voor de vraagstelling aan burgers. Vraagt implementatie van organisatorische, procesmatige en
technische aanpassingen (wijze van registratie) door zorgaanbieders en softwareleveranciers.
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Governance
soort organisatie

Programma gespecificeerde toestemming voor ontwikkeling en implementatie. Governance voor 
exploitatiefase (beoogd vanaf 1/1/2018) wordt nader onderzocht, bijvoorbeeld in een apart landelijk 
Servicecentrum Gespecificeerde Toestemmingen en aantal andere organen.

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

De koepelorganisaties van zorgaanbieders zijn opdrachtgever, de uitvoering vindt plaats vanuit een pro-
gramma-organisatie. De ‘zorgpartijen’ stellen gefaciliteerd door VWS en Nictiz, een gezamenlijk plan op.

WijZe Van financiering 

•	 De voorbereidingskosten worden gefinancierd door VWS. De ontwikkel- en exploitatiekosten van het 
systeem wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Onderzocht wordt of deze kosten aangemerkt 
kunnen worden als zorgkosten in plaats van beheerskosten.

•	 De introductie van GTS bespaart ruim €19 mln eenmalig en €7 mln jaarlijks. De overblijvende kosten voor 
de zorgsector zijn nog steeds aanzienlijk: €56 mln eenmalig en €11 mln jaarlijks.

stuurgroep

Beleid: Patiëntenfederatie, Koepels en VWS 
Financiers: VWS en Zorgverzekeraars 
Standaarden: Nictiz 

programmagroep

De programmagroep is verantwoordelijk voor de organisatie, planning en voortgang van het programma. 
Onder de programmagroep kunnen desgewenst diverse werkgroepen actief zijn. De programmagroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van:
•	 Patiëntenfederatie
•	 Koepelorganisaties van zorgaanbieders
•	 VZVZ
•	 RSO Nederland (Regionale Samenwerkingsorganisaties)
•	 Nictiz

De programmagroep wordt geleid door een onafhankelijke programmamanager en
ondersteund door een programmasecretaris.
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Leveranciers management
primair gericht op

Is nog onderwerp van onderzoek. Partijen betrokken in architectuur dienen plek in leveranciers
management te krijgen. Zie figuur 1 en bijlage 1 voor nadere informatie.

binDen (nog onDerWerp Van onDerZoek)

•	 Bijvoorbeeld: Koepels en patiëntvertegenwoordigers zouden een orgaan kunnen invullen dat de 
eindverantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van de Toestemmingscatalogus, zoals de 
Adviescommissie Autorisaties bij VZVZ, maar dan met beslissingsbevoegdheden. 

•	 Bijvoorbeeld: Patiëntvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van (regionale) uitwisselings- 
infrastructuren zouden een zware stem moeten hebben in de exploitatie organisatie. 

•	 Het is zorgverzekeraars verboden deel te nemen aan een elektronisch uitwisselingssysteem of toegang 
tot de uitgewisselde medische gegevens te hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) ziet hier op toe. 

Figuur 1. De architectuur vanuit het perspectief van de burger (bron: bedrijfsplan GTS 0.3, 5 dec 2016)
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Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart op 2015  

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

•	 4 oktober 2016 is de wet aangenomen in de Eerste Kamer
•	 Bedrijfsplan GTS versie 0.3 

toekomstplannen

•	 Begin 2017 wordt een Proof of concept uitgevoerd die zich met name richt op interactie tussen centrale 
infrastructuur, het LSP en een aantal XDSsen.

•	 Tevens wordt in de eerste 3 kwartalen 2017 globaal ontwerp van verschillende componenten in 
architectuur uitgewerkt.

•	 In de tweede helft van 2017 wordt het detailontwerp uitgewerkt (incl. governance en beheerorganisatie) 
en de governance van de beheerorganisatie ingericht, voor regie per 1 januari 2018 over project.
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Geraadpleegde bronnen
kamerbrief over gespecificeerde toestemming elektronisch doorgeven medische gegevens
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestem-
ming-elektronisch-doorgeven-medische-gegevens

Factsheet gespecificeerde toestemming - toestemming voor beschikbaar stellen van gegevens
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/22/factsheet-gespecificeerde-toestemming-toe-
stemming-voor-beschikbaar-stellen-van-gegevens

aanbieding nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Cliëntenrechten
bij elektronische verwerking van gegevens
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/aanbieding-nadere-memorie-van-antwoord-
wetsvoorstel-clientenrechten-bij-elektronische-verwerking-van-gegevens

artikel privacy barometer: “eerste kamer akkoord met wet voor elektronische patiëntendossiers”
www.privacybarometer.nl/maatregel/77/Kaders_voor_Elektronische_PatientenDossiers

Stukken Besluitvormingstuurgroep 3 november.

Bedrijfsplan Gespecificeerde Toestemming, 5 december 2016

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door de projectleider Gespecificeerde toestemming.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-elektronisch-doorgeven-medische-gegevens
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-elektronisch-doorgeven-medische-gegevens
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/22/factsheet-gespecificeerde-toestemming-toestemming-voor-beschikbaar-stellen-van-gegevens
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/22/factsheet-gespecificeerde-toestemming-toestemming-voor-beschikbaar-stellen-van-gegevens
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/aanbieding-nadere-memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-clientenrechten-bij-elektronische-verwerking-van-gegevens
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/22/aanbieding-nadere-memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-clientenrechten-bij-elektronische-verwerking-van-gegevens
http://www.privacybarometer.nl/maatregel/77/Kaders_voor_Elektronische_PatientenDossiers
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Bijlage 1. Voorkeursscenario voor architectuur
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Omschrijving initiatief
Wat

Koppeltaal is een ICT-taal, gebaseerd op de internationale HL7/FHIR standaard, die het mogelijk maakt om 
e-health programma’s onderling uit te laten wisselen. 

Koppeltaal maakt het mogelijk voor ggz-organisaties om elk bestaand e-health-programma te koppelen 
aan de eigen ICT omgeving. Zodra een organisatie is aangesloten draait deze aansluiting via de
infrastructuur van Koppeltaal.

Doel/ambitie/resultaat

Met Koppeltaal wordt het voor ggz-organisaties mogelijk om een mix van e-health-applicaties samen te 
stellen voor haar patiënten, onafhankelijk van de e-health-leverancier. 

Leveranciers kunnen door Koppeltaal hun applicaties voortaan bij elke organisatie aanbieden,
wat hun bereik vergroot.

Naast verruiming van het aanbod besparen ggz-organisaties dankzij Koppeltaal kosten. 

aanleiDing

In plaats van per e-health applicatie een kostbare point-to-point-integratie te maken,
volstaat nu een enkele investering in de aansluiting bij Koppeltaal.

Zorgsoort

GGZ

Voor Wie

De ‘klanten’ van de stichting koppeltaal zijn IT leveranciers die producten of oplossingen aan
GGZ instellingen en aan samenwerkingsverbanden van GGZ instellingen leveren. GGZ instellingen
zijn de ‘consumenten’ van de koppeltaal.

Door Wie

Koppeltaal wordt ontwikkeld en geleverd door Stichting Koppeltaal. Stichting Koppeltaal is een
initiatief van ggz-organisaties, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven in de zorg.
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Governance
soort organisatie

Stichting

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

Stichting Koppeltaal is een initiatief van ggz-organisaties, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven in de zorg.

betrokkenen

Gebruikers: 
IT leveranciers en GGZ instellingen, vertegenwoordigd middels 3 coöperaties
Deelnemers:
GGZ instellingen (e-lab autisme, psychotrauma, verslaving)

Het bestuur van Stichting Koppeltaal bestaat uit vertegenwoordigers van GGZ-instellingen, IT deelnemers 
en financiers.

WijZe Van financiering (Wie, soort)

•	 Per 1 oktober 2015 zijn de financiers van Stichting Koppeltaal Achmea, CZ, DSW, VGZ en Menzis. 
•	 Voor de lange termijn wordt onderzocht of financiering (en uitvoering) via VZVZ een duurzame optie is 

voor koppeltaal.
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Leveranciers management
primair gericht op (it instellingen gericht op ggZ)

De ‘klanten’ van de stichting koppeltaal zijn IT leveranciers die producten of oplossingen aan
GGZ instellingen leveren.

informeren

De IT deelnemersraad komt een paar keer per jaar bij elkaar met als doel de stichting te adviseren over 
trends en ontwikkelingen in de IT, waar de stichting in haar verdere ontwikkeling rekening moet houden.

Koppeltaal faciliteert een community of practice met de IT architecten van Koppeltaal deelnemers (zowel 
coöperatie leden als IT deelnemers). Deze community komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar om 
functioneel en technisch mee te ontwerpen met nieuwe releases van Koppeltaal en vormt hiermee een 
belangrijk klankbord voor het Koppeltaal kernteam dat Koppeltaal ontwikkelt, beheert en ondersteunt.

Daarnaast is er een community van geïnteresseerden, partners en leveranciers.

faciliteren/leVeren

•	 Releases
•	 Testsets
•	 Demoversie
•	 Support

binDen

Akkoord moeten gaan met deelnemersvoorwaarden. O.a.:
•	 Actieve deelname aan testapplicatie tot 

dat deze in productie is
•	 Accepteert AGPL licentie
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Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart in 2013

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

Current Koppeltaal release: Release 1.1
Supported Koppeltaal release: Release 1.0 (sept 2015)
•	 Oprichting Stichting Koppeltaal
Planned Koppeltaal release: Release 1.2 (okt 2016)
•	 7 apps live, 14 in ontwikkeling

toekomstplannen

Naast de e-health leveranciers overwegen nu ook de gebruikersverenigingen van een aantal GGZ EPD’s 
aan te sluiten op Koppeltaal. Met name het integreren van ROM applicaties staat hoog op de verlanglijst 
van zowel e-health leveranciers als EPD gebruikers. 

Ook is de ontwikkeling gestart van een nieuwe Koppeltaal game: The Goal is the Journey, waarmee  
cliënten met verslavingen en psychotrauma aan de verbetering van hun conditie kunnen werken. 

Het Koppeltaal team gaat aan de slag om andere IT deelnemers aan te trekken voor Koppeltaal.

Koppeltaal wil in de toekomst ook uitbreiden naar de eerstelijnszorg.
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Status Adoptie
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Geraadpleegde bronnen
www.koppeltaal.nl

Presentatie koppeltaal januari 2017Sergej van Middendorp

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door koppeltaal (Sergej van Middendorp)

http://www.koppeltaal.nl
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Omschrijving initiatief
Wat

Medicatieproces is de nieuwe informatiestandaard voor het eenduidig vastleggen en uitwisselen van
medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en de patiënt. De standaard gaat uit 
van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Ook wordt 
onderscheid gemaakt tussen therapeutische en logistieke informatie. 

Doel/ambitie/resultaat

Door per stap in het medicatieproces informatie vast te leggen en daarbij onderscheid te maken tussen 
therapeutische informatie en de logistieke goederenstroom, kunnen gegevens beter uitgewisseld en
overzichtelijker getoond worden.

Wijzigingen, zoals het onderbreken van medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met een
medicijn vanwege een allergie of het later starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is
opgehaald, worden op die manier zichtbaar. 

Zo zorgt de standaard voor efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid. 

aanleiDing

Iedere dag worden in Nederland meer dan 50 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-
incidenten. Soms met sterfte tot gevolg. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van
deze opnamen voorkomen en daarmee onnodig menselijk leed besparen. 

Zorgsoort

Alle zorgsoorten (in de 1e, 2e en 3e lijn), die in aanraking komen met medicatie. 

Voor Wie

De Informatiestandaard Medicatieproces wordt ter beschikking gesteld aan de markt: zorgverleners, 
patiënten, softwareleve-ranciers en infrastructuuraanbieders.
 
Door Wie

Koepelorganisaties van zorgverleners en Patiëntenfederatie Nederland werken samen met het ministerie 
van VWS, Nictiz  en ICT leveranciers aan de Informatiestandaard Medicatieproces. 
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Governance
soort organisatie

Een programma dat onder leiding van Nictiz wordt uitgevoerd.

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces komt voort uit het Informatieberaad van het  
ministerie van VWS. De stuurgroep Medicatieproces, bestaande uit ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, 
NHG, Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, het ministerie van VWS en Nictiz is formeel opdracht-gever voor 
de doorontwikkeling en rapporteert aan het Informatieberaad.

betrokkenen

Gebruikers
De Informatiestandaard Medicatieproces is niet verplicht en wordt ter beschikking gesteld aan de markt: 
zorgverleners, patiënten, softwareleveranciers en infrastructuuraanbieders.
Deelnemers
De producten van het programma worden opgeleverd door projectteams waarin zorgverleners  
vertegenwoordigd zijn. De (tussen)producten worden beoordeeld door een expertpanel met kennis van 
de zorgpraktijk, informatiestromen en software.

WijZe Van financiering 
Het ministerie van VWS financiert Nictiz voor de projectleiding. De inzet van experts vanuit koepels en  
Nictiz wordt betaald vanuit de instellingsbudgetten. 

aanVullenDe opmerking

De Informatiestandaard Medicatieproces in relatie tot Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten:
De Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten is ontwikkeld om medicatieoverdracht te verbeteren en de 
patiëntveiligheid te vergroten. De richtlijn beschrijft het doel, bereik, de verantwoordelijkheden voor de 
betrokken zorgprofessionals en de basisprincipes voor overdracht van medicatiegegevens. Het feit dat er 
veel verschillende zorgverleners zijn die ieder met hun eigen registratiesysteem werken, maakt het over-
dragen van medicatiegegevens complex. Het programma Informatiestandaard Medicatieproces  
ontwikkelt daarom de informatiestandaard voor een betere uitwisseling van deze medicatiegegevens.  
De Richtlijn Medicatieoverdracht vormt het uitgangspunt voor de Informatiestandaard Medicatieproces.
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Leveranciersmanagement
primair gericht op

De Informatiestandaard Medicatieproces wordt ter beschikking gesteld aan de markt: zorgverleners, 
patiënten, software-leveranciers en infrastructuuraanbieders. 

participeren

•	 Zorgverleners en patiënten zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep en daarmee opdrachtgever van het 
programma. 

•	 De producten van het programma worden opgeleverd door projectteams waarin zorgverleners 
•	 vertegenwoordigd zijn. 
•	 De (tussen)producten worden beoordeeld door een expertpanel met kennis van de zorgpraktijk,  

informatiestromen en software.
•	 Patiënten zijn door de Patiëntenfederatie vertegenwoordigd in de stuurgroep en daarmee mede- 

eigenaar van het programma. 
•	 Leveranciers nemen deel aan het expertpanel en aan leveranciersoverleggen.

faciliteren/leVeren

•	 Informatiestandaard medicatieproces
•	 Evaluatierapport pilots met aanbevelingen voor implementatie
•	 Support aan leveranciers

binDen

Tot 1 september 2016 konden regio’s bepalen of ze mee kunnen en willen doen met de pilot. In de pilot 
wordt de concept standaard in de praktijk getoetst.

Een pilotregio bestaat uit meerdere zorgaanbieders, die farmaceutische zorg verlenen en bij het primaire 
proces van voorschrijven en/of verstrekken betrokken zijn. Vanuit het programma is ondersteuning  
beschikbaar voor de werkzaamheden van de pilotregio.



Medicatieproces

medic atieproces

4i

Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart in 2015, afronding in 2017

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

•	 In juli 2016 is de concept Informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd. 
•	 In december 2016 is “proof of concept” (POC) gestart.

toekomstplannen

•	 De POC wordt gevolgd door een toets van de informatiestandaard in productie.
•	 De verwachting is dat de Informatiestandaard Medicatieproces eind 2017 beschikbaar is voor zorgbrede 

implementatie.
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Geraadpleegde bronnen
Website nictiz
www.nictiz.nl/projecten/medicatieproces

Q&a nictiz
www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/QA%20Informatiestandaard%20Medicatieproces.pdf

Factsheets nictiZ
www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Factsheet%20_informatiestandaard_medicatieproces.pdf
www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Factsheet_bouwstenen_informatiestandaard_medicatie-
proces.pdf

Informatiestandaard medicatieproces v9.02
www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-medicatieproces.aspx

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door de projectleider Informatiestandaard 
Medicatieproces bij het nictiz.

http://www.nictiz.nl/projecten/medicatieproces
http://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/QA%20Informatiestandaard%20Medicatieproces.pdf
http://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Factsheet%20_informatiestandaard_medicatieproces.pdf
http://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Factsheet_bouwstenen_informatiestandaard_medicatieproces.pdf
http://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Factsheet_bouwstenen_informatiestandaard_medicatieproces.pdf
http://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-medicatieproces.aspx
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Bijlage 1. Wat biedt de
informatiestandaard Medicatieproces

Wat bieDt De informatiestanDaarD meDicatieproces?

De Informatiestandaard Medicatieproces is een set van afspraken over eenduidige registratie en 
uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts 
tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de 
verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt. De Informatiestandaard 
Medicatieproces gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, 
toedienen en gebruik. Deze stappen zijn de basis voor het registreren en uitwisselen van informatie. Ook is 
een scheiding tussen therapeutische en logistieke gegevens aangebracht. Dit heeft als voordeel dat in het 
medicatieoverzicht van een patiënt duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft 
voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt 
daadwerkelijk gebruikt.

Wat betekent De informatiestanDaarD meDicatieproces Voor De patiënt?

De patiënt kan met behulp van portals of apps in zijn persoonlijk gezondheidsdossier actuele 
medicatiegegevens inzien. Ook kan hij zijn werkelijke medicijngebruik vastleggen en delen met 
behandelaars en apothekers. Hierdoor wordt helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik 
van de patiënt mogelijk en kunnen fouten als gevolg van onjuiste of onvolledige medicatiegegevens 
voorkomen worden. 

Wat betekent De informatiestanDaarD meDicatieproces Voor ZorgVerleners? 

Betere overdracht en inzicht in medicatiegegevens is alleen mogelijk als gegevens door alle behandelaars 
eenduidig - conform de standaard - worden geregistreerd. Dit betekent dat bij de registratie van medicatie 
voor een patiënt rekening gehouden moet worden met het onderscheid tussen de vier stappen van het 
medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Maar ook met de scheiding tussen 
therapeutische en logistieke gegevens.
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Omschrijving initiatief
Wat

Met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) geven ziekenhuizen 
en instellingen voor medische specialistische zorg invulling aan de visie ‘Zorg voor 2020’ van de NVZ. VIPP 
is een implementatieprogramma en bestaat uit twee hoofdonderdelen: 
•	 Het Programma patiënt en informatie en 
•	 Het Programma patiënt en medicatie

Naast het faciliteren van kennisdeling door het bieden van een platform voor ziekenhuizen via Kennisnet 
en het organiseren van themabijeenkomsten voor VIPP projectleiders, ICT managers en
zorgprofessionals wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de implementatie bij ziekenhuizen.
Er worden geen nieuwe standaarden ontwikkeld. 

Doel/ambitie/resultaat

Het VIPP-programma heeft tot doel dat een patiënt toegang krijgt tot zijn eigen (digitale) medische
informatie en daarmee tot gebruik van de mogelijkheden van app’s en internet voor de zorg voor zichzelf. 
Hij heeft dan inzicht in zijn eigen gezondheid door zelfmeetgegevens én de gegevens uit de medische 
dossiers van de professional. Doordat deze basisgegevens dan onderling in verbinding staan en gebruik 
maken van dezelfde standaarden, heeft de patiënt (en behandelaren die hij de toestemming geeft deze 
informatie in te zien) een goed overzicht van zijn eigen gezondheidstoestand. Het uitgangspunt is: in 2020 
hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens. 

aanleiDing

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt zal steeds meer een partner worden 
voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. 

Zorgsoort

Ziekenhuizen (in de toekomst ook categorale en revalidatie instellingen).

Voor Wie

Ziekenhuizen (en patiënten)

Door Wie

Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van VWS.
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Governance
soort organisatie

Programma

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

De NVZ in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Gebruikers: 
Ziekenhuizen
Deelnemers:
NVZ. Werkgroep VIPP-programma

WijZe Van financiering (Wie, soort)

•	 VWS
•	 De subsidie is bedoeld voor ziekenhuizen en de programmabegeleiding van NVZ

Ziekenhuizen kunnen kiezen voor welke onderdelen van het VIPP-programma en voor welke modules 
daarvan, zij subsidie willen aanvragen.

Een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij 
daadwerkelijk resultaat halen: dat zij vanaf 2018 alle patiënten digitaal inzage bieden in de gegevens en dat 
dit per 2020 ook gestandaardiseerd gebeurt.

stuurgroep

patiënt
informatie

leVerancier
management

patiënt
meDicatie

projectgroep

communicatie
(monitor, kennisDeling)

klankborDgroep
stakeholDers
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Leveranciers management
primair gericht op

Ziekenhuizen

informeren/faciliteren/leVeren

•	 Het faciliteren van kennisdeling door het bieden van een platform voor ziekenhuizen via Kennisnet. 
•	 Het organiseren van themabijeenkomsten voor VIPP projectleiders, ICT managers en zorgprofessionals
•	 Het actief ophalen van goede voorbeelden bij de ziekenhuizen op basis van de monitor en deze delen 

via nieuwsbrieven, kennisdeling platform, publicatie op de website en op thema bijeenkomsten.
•	 Het opstellen van communicatiemateriaal dat ziekenhuizen kunnen gebruiken om de implementatie in 

de ziekenhuizen te bevorderen. Hierbij valt te denken aan video’s, infografics, website, patiënten- 
campagne om patiënten voor te lichten en het gebruik te stimuleren. 

•	 Leveranciersbijeenkomsten en overleg met leveranciers om de voortgang te bewaken, eventuele 
knelpunten te signaleren en vraagbundeling te faciliteren. 

•	 Onderdeel hiervan is ook het vertalen van de VIPP doelstellingen naar functionele eisen voor een 
EPD/EVS die ziekenhuizen kunnen gebruiken bij het maken van afspraken met hun EPD/EVS leverancier.

binDen

•	 Een ziekenhuis kan maximaal voor twee modules van het Programma patiënt en informatie subsidie 
ontvangen. Voor welke twee modules een ziekenhuis subsidie kan aanvragen, wordt in beginsel bepaald 
aan de hand van een vooraf door de NVZ uitgevoerde nulmeting.

•	 Of het ziekenhuis het resultaat van de modules heeft behaald, wordt beoordeeld basis van de criteria 
zoals beschreven in het Handboek VIPP toetsingsprocedure voor de onafhankelijke toetsing door een 
EDP/IT auditor.
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Tijdlijn
looptijD initiatief

Start in 2017. Loopt tot en met december 2019

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en 
Professional in de Staatscourant.

toekomstplannen

•	 Doorontwikkeling (extra stap) te realiseren voor einde subsidiedatum.
•	 Deelnemers van VIPP Staatscourant regeling 1 zijn ziekenhuizen. Er komt nog een VIPP Staatscourant 

regeling 2 waarvoor ook categorale en revalidatie instellingen in aanmerking komen.
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Geraadpleegde bronnen
www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/vipp-programma 

www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3105-vipp-programma-van-start 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2016/10/06/
schippers-investeert-105-miljoen-in-inzage-eigen-dossier 

Besluit van de Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2016, kenmerk 
159145-CZ houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van ziekenhuizen en de 
nvZ voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder 
(Staatscourant nr. 68985).

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door de projectleider vIPP bij nvZ.

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/vipp-programma
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3105-vipp-programma-van-start
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2016/10/06/schippers-investeert-105-miljoen-in-inzage-eigen-dossier
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2016/10/06/schippers-investeert-105-miljoen-in-inzage-eigen-dossier
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Bijlage 1. Raakvlakken met MedMij:
Staatscourant VIPP subsidiering

uitgangspunten meDmij inZake gegeVensuitWisseling Ziekenhuis en patiënt 

1.	 Het MedMij-programma ontwikkelt een stelsel van vrijwillige afspraken, met als doel de barrières voor 
aanbod en gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen bij de patiënt, zorgaanbieders en 
ict-aanbieders te slechten. 

2.	 De NVZ is namens de ziekenhuizen betrokken bij de invulling van het afsprakenstelsel. 
3.	 MedMij is open voor meerdere domeinen. Gezondheid betekent meer dan de afwezigheid van ziekte. 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving moet dan ook meer omvatten dan alleen de link met de 
professionele zorg. 

4.	 Het afsprakenstelsel beoogt zoveel mogelijk de patiënt en de zorgaanbieder in de gegevensuitwisseling 
te ontzorgen op techniek, proces en juridisch vlak. Indien er keuzes in de oplossing moeten worden 
gemaakt, dan prefereert de oplossing die het minst van de patiënt of de zorgaanbieder zelf vereist. 

5.	 In het ontwerp staat interoperabiliteit tussen patiënten en zorgaanbieders op juridisch, organisationeel, 
semantisch en technisch niveau, centraal. 

6.	 De opzet van het afsprakenstelsel kenmerkt zich door een netwerk van aangesloten partijen, niet door 
een platform waarop partijen aansluiten. 

7.	 Alle persoonlijke gezondheidsomgevingen en apps van de patiënt, aangesloten op het 
MedMijafsprakenstelsel, kunnen terecht bij alle aangesloten systemen van zorgaanbieders. 

8.	 Gezien de grote diversiteit aan functionaliteit bij de patiënt en bij de zorgaanbieder waarvoor het 
MedMij-afsprakenstelsel diensten moet leveren, dienen schaalbaarheid en uitbreidbaarheid in het 
ontwerp van het stelsel verankerd te zijn.

9.	 Updates van het stelsel en van alle software in het stelsel zijn geborgd. 
10.	Het initiatief voor de gegevensuitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving ligt bij de patiënt. 
11.	De patiënt kan gegevens van de zorgaanbieder ophalen en deze kopie van de gegevens bewerken, 

evenals aan de zorgaanbieder leveren. Het is tevens mogelijk om een set gegevens niet tot de persoon 
herleidbaar voor secundair gebruik ter beschikking te stellen.

12.	Het afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat bestaande en nieuwe methoden en oplossingen voor 
gegevensuitwisseling worden toegepast voor MedMij. Deze flexibiliteit is nodig om zowel de 
complexiteit recht te doen als om de snelle ontwikkelingen op dit gebied te kunnen benutten. 

13.	Betrouwbaarheid, volledigheid en integriteit van de data is geborgd. 
14.	Context van data/ metadata is altijd verbonden aan de uitwisseling van gegevens. Gegevens moeten 

jaren later nog gebruikt kunnen worden, ook als regels plus procedures inmiddels zijn veranderd. 
15.	Het stelsel voldoet aan professionele normen voor informatiebeveiliging.
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Wat

Het ontwikkelen van een landelijke infrastructuur voor kwaliteitsregistraties, met als doel een aantal  
knelpunten rondom de kwaliteitsregistraties op te lossen. De wijze waarop invulling gaat worden gegeven 
staat nog open. Hiertoe zijn vier varianten ontwikkeld.

Doel/ambitie/resultaat

1) Beter inzicht in zorgkwaliteit ten behoeve van verbeteren en monitoren van medische inhoudelijke 
kwaliteit door zorgprofessionals. 2) Keuze informatie voor patiënt. 3) Inzicht in uitkomsten voor zorgver-
zekeraar ten behoeve van zorginkoop en informeren verzekerden. Door bredere beschikbaarheid van 
kwaliteitsinformatie - waaronder ook uitkomstinformatie - ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen 
patiënt en behandelaar beter samen beslissen over een passende behandeling als die keuze wordt  
ondersteund door inzicht in uitkomsten van behandelmethoden. Ook de wetenschap en industrie krijgen 
sneller meer zicht op de effecten, bijwerkingen en toepassing van nieuwe (dure) behandelingen op de 
individuele patiënt en kunnen op basis daarvan beter effecten van innovaties en kansen op verbetering 
identificeren. Het primaire doel is om bij te dragen aan betere kwaliteitsregistraties en het verlagen van de 
drempels van kosten en administratieve lasten om aan kwaliteitsregistraties mee te doen.

aanleiDing

Kwaliteitsregistraties hebben als doel het verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg. Centraal hierbij 
staan het welzijn en een goede uitkomst van zorg voor de patiënt. Verbeteren van de kwaliteit van zorg 
betekent dat de gemiddelde kwaliteit omhoog gaat en de variatie daarin minder wordt: ‘Shifting the curve 
to the right’. Door zichtbaar te maken hoe de zorg geleverd wordt en wat de uitkomsten daarvan zijn  
kunnen aanknopingspunten voor verbetering worden geïdentificeerd. Hiervoor zijn kwaliteitsregistraties 
waarin structureel en systematisch data over uitkomsten, proces en structuur worden geregistreerd onmisbaar. 

Zorgsoort

Start met medisch specialistische zorg/ziekenhuizen. Op termijn ook voor initiatieven uit eerste lijn, GGZ, 
langdurige zorg.

Voor Wie

Zorgprofessionals, zorginstellingen, patiënten, zorgverzekeraars.

Door Wie

FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie, VWS, ZIN, ZKN en ZN.

Omschrijving initiatief
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soort organisatie

Projectgroep

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

In 2017: FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie, VWS, ZIN, ZKN en ZN
Gebruikers
Zorgprofessionals, zorginstellingen, patiënten, zorgverzekeraars
Deelnemers
•	 De stuurgroep is samengesteld met leden van FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie, VWS, ZIN, ZKN en ZN.
•	 De projectgroep is samengesteld met leden van FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie, VWS, ZIN, ZKN en ZN.

WijZe Van financiering (Wie, soort)

•	 Financiële bijdrage door alle initiatiefnemers. 
•	 Een financieel uitgangspunt is dat het wenselijk is om uiteindelijk de landelijke infrastructuur centraal te 

financieren. Financiering via bijdragen van afzonderlijke zorgaanbieders is niet wenselijk, omdat dan een 
structurele kostencomponent jaarlijks onderwerp wordt van onderhandelingen op instellingniveau.

schematische WeergaVe Van De projectstructuur

Governance

stuurgroep

Werkgroep Werkgroep Werkgroep

projectgroep
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primair gericht op 

Zorgprofessionals en zorginstellingen in de medisch specialistische zorg en zorgverzekeraars. 

faciliteren/leVeren

Er zijn 4 varianten geformuleerd voor het ontwikkelen van een landelijke infrastructuur. Afhankelijk van de 
gekozen oplossingsvariant wordt het leveranciers management verder ingevuld:
1.	 Een afsprakenstelsel waarin standaarden (van gegevens en juridische afspraken en contracten) worden 

geregeld voor zorgaanbieders en kwaliteitsregistraties.
2.	 Een afsprakenstelsel en een landelijk schakelpunt tussen zorgaanbieders en kwaliteitsregistraties. Het 

schakelpunt regelt het gegevensverkeer tussen zorgaanbieders en kwaliteitsregistraties. Het schakelpunt 
regelt: Identificatie en authenticatie, Pseudonimisering en anonimisering,  Distributie van gegevens. 

3.	 Een landelijk schakelpunt tussen zorgaanbieders en kwaliteitsregistraties aangevuld met een facultatief 
infrastructuurplatform voor kwaliteitsregistraties. Binnen deze infrastructuur worden per  
kwaliteitsregistratie onder andere validatie, verificatie en analyse aangeboden.

4.	 Een landelijk schakelpunt tussen zorgaanbieders en kwaliteitsregistraties en een landelijk verplichte  
generieke infrastructuur voor kwaliteitsregistraties. 

De stuurgroep heeft gekozen voor variant 2.

Leveranciers management



Landelijke Infrastructuur Kwaliteitsregistraties

LandeLijke infr astruc tuur 
kwaLiteitsregistr aties 

2G

looptijD initiatief

Initiatief gestart in 2015. Project gestart in 2016. Stapsgewijze implementatie vanaf medio 2018.

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

•	 Een knelpuntenanalyse van het registratielandschap
•	 Projectopdracht voor de definitiefase
•	 De voorkeur van de deelnemende partijen gaat uit naar oplossingsvariant 2 in de Definitiefase.

toekomstplannen

•	 De precieze invulling van de gekozen oplossingsvariant zal worden vastgesteld in de Definitiefase. Hierbij 
zal gekeken worden naar de behoeftes die er leven bij de bestaande kwaliteitsregistraties en zal ook 
internationaal worden gekeken naar ontwikkelingen die relevant zijn voor een toekomstvaste, effectieve 
en efficiënte oplossing.

•	 Stap 1 is medisch specialistische zorg. In de toekomst mogelijk uitbreiding naar zorgbreed (GGZ, 1e lijn).

Tijdlijn



Landelijke Infrastructuur Kwaliteitsregistraties

LandeLijke infr astruc tuur 
kwaLiteitsregistr aties 

2G

Presentatie Invitational kwaliteitsregistraties 26 mei 2016

Projectopdracht landelijk Infrastructuur  kwaliteitsregistraties Concept 0.5 september 2016

Projectopdracht landelijk Infrastructuur  kwaliteitsregistraties Concept 1.1 oktober 2016

Gesprek projectleider Zn december 2016

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door de projectleider landelijke Infrastructuur 
kwaliteitsregistraties van Zn.

Geraadpleegde bronnen
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IZO

Wat

Platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) komt maandelijks bijeen en bespreekt 
lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het Toekomstbeeld 2020. Platform IZO zet kennis en ervaringen 
uit de Denktanks in om nieuwe producten te ontwikkelen voor de informatie-uitwisseling in de zorg.

Doel/ambitie/resultaat

Platform IZO wil inzicht en samenhang bieden in informatievoorzieningstrajecten in de zorg en 
ondersteuning. Twee belangrijke doelen zijn:
1 Signaleren
•	 Wat moet het platform oppakken?
•	 Op welke punten is besluitvorming nodig?
•	 Bestaan raakvlakken of zelfs overlap tussen trajecten?
2 afstemmen
•	 Gemeenschappelijk toekomstbeeld
•	 Afspraken over rolverdeling en samenwerking
•	 Prioriteiten en projecten

aanleiDing

Het platform is in 2012 (bij het Ministerie van VWS) opgericht voor het bieden van:
•	 administratieve lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning
•	 eenvoud voor de klant
•	 modernisering van de gegevenshuishouding

Zorgsoort

De wettelijke domeinen Wlz, Wmo en Zvw.

Voor Wie

Het platform IZO dient de verbindende factor te zijn tussen klanten/burgers, zorgverleners en instanties.

Door Wie

Platform IZO valt onder de hoede van Zorginstituut Nederland (beheerteam iStandaarden).

Omschrijving initiatief
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IZO

soort organisatie

Platform IZO is een overlegvorm en valt onder het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland.

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

Het ministerie van VWS, waar Platform IZO sinds 2012 was ondergebracht, blijft deelnemen aan het  
platform. Het platform was daar ingericht als een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige 
Zorg.

In september 2015 is de overdracht in gang gezet. Het IZO-team en Zorginstituut Nederland hebben samen 
een zorgvuldige overdracht gerealiseerd.

betrokkenen

Gebruikers / deelnemers
In het platform zijn naast uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties ook de VNG, Zorgverzekeraars
Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit vertegenwoordigd.

WijZe Van financiering 

Platform IZO wordt via het Zorginstituut Nederland door het Ministerie van VWS bekostigd.

Governance



IZO

IZO

primair gericht op

De Denktank IZO (specifiek toekomstbeeld 2020), dient de verbindende factor te zijn tussen klanten, 
zorgverleners en instanties.

Het Platform IZO is een aanvullende overlegvorm, naast de reguliere overleggen (over de standaarden voor 
digitale uitwisseling en bijbehorende bedrijfsregels) van de belanghebbenden binnen de Wlz, Wmo en Jw.  
De softwareleveranciers worden vanuit het Beheerteam iStandaarden periodiek geïnformeerd over de 
ontwikkelingen.

informeren

In een Denktank IZO brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij doen dat aan 
de hand van actuele thema’s of voor een specifieke doelgroep.

faciliteren/leVeren

Het Toekomstbeeld IZO 2020 beschrijft de gewenste informatievoorziening in de zorg en ondersteuning 
vanuit mogelijkheden.

binDen

Met het Toekomstbeeld IZO 2020 laat het Platform IZO zien hoe informatievoorziening deze partijen in 
2020 kan faciliteren bij de zorg en ondersteuning.

Leveranciers management
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IZO

looptijD initiatief

Gestart in 2012

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:
•	 Organisatie van het IZO Platform en beheer van het Toekomstbeeld IZO 2020
•	 IZO-communicatie en bijbehorende middelen (IZO-website, Twitter, Denktanks)
•	 Organisatie van IZO Architectuurboard en beheer van de documentatie

Het Toekomstbeeld IZO 2020 is een herijking. Het geeft een beeld van de gewenste informatievoorziening 
in de zorg en ondersteuning in 2020. 

Het Platform IZO organiseert denktanks over actuele thema’s rondom informatie uitwisseling in de zorg.
Ze zijn vrij toegankelijk voor alle Platform IZO-leden en andere belanghebbenden. Deelname is gratis.
De Architectuur IZO is in 2014 vastgesteld, als resultaat van de samenwerking van tien organisaties, 
verenigd in de Architectuurboard IZO. Zij toetsen oplossingen aan gemaakte afspraken en adviseren indien 
een tijdelijke oplossing gekozen wordt, die afwijkt van de gewenste architectuur of het Toekomstbeeld 
2020.

De Langdurige zorg InformatieDomeinArchitectuur (LIDA) is vastgelegd in een wiki. Met de LIDA-wiki 
krijgt de Wlz-keten snel inzicht in afspraken over uitgangspunten, kaders en principes, gegevensstromen 
en bronnen, standaarden, voorzieningen, etc – alles wat te maken heeft met de manier waarop de 
informatievoorziening binnen de Wlz is opgebouwd.

toekomstplannen

Voortzetting huidige situatie

Tijdlijn
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Website IZO
www.istandaarden.nl/izo

Toekomstbeeld IZO 2020
www.istandaarden.nl/storage/app/uploads/public/57c/d2d/a33/57cd2da33a824078992126.pdf

FaQ Overdracht Platform IZO
www.istandaarden.nl/veelgestelde-vragen/vragen-overdracht-platform-izo

Geraadpleegde bronnen

https://www.istandaarden.nl/izo
https://www.istandaarden.nl/storage/app/uploads/public/57c/d2d/a33/57cd2da33a824078992126.pdf
https://www.istandaarden.nl/veelgestelde-vragen/vragen-overdracht-platform-izo
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Veilige inz age patiënt

4G F I

Omschrijving initiatief
Wat

Het project Veilige Inzage Patiënt (VIP) omhelst het mogelijk maken dat patiënten hun eigen medische  
gegevens via het LSP kunnen opvragen bij hun zorgverleners. 

Doel/ambitie/resultaat

•	 Het mogelijk maken dat zorgportalen van zorgverleners als Goed Beheerde Patiëntensysteem (GBP)  
kunnen aansluiten op het LSP. 

•	 GBP is een verzameling eisen waaraan een zorgportaal moet voldoen (w.o. kwalificatie) op het gebied 
van informatiebeveiliging, techniek en beheer. Vergelijkbaar met de GBZ-eisen voor zorgverleners om 
aan te mogen sluiten op het LSP. Een GBP voorziet de patiënt van functionaliteit om zijn eigen medische 
gegevens op te halen via het LSP.  

•	 Tevens via het VZVZ portaal mogelijk maken dat de patiënt  een bestand kan downloaden, waarin de 
eigen medische gegevens opgenomen zijn die via het LSP opvraagbaar zijn. Met dit bestand kan de 
patiënt zijn eigen medische gegevens in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving laden. Dit betekent dat 
VZVZ niet zelf patiëntfunctionaliteit zal aanbieden, maar dit aan de markt overlaat.

aanleiDing

In het kader van patiëntparticipatie en eigen regie over eigen zorg is het wenselijk dat patiënten kunnen 
beschikken over de eigen medische gegeven in elektronische vorm. Hiermee kan de patiënt zelf bepalen 
wat hij met die gegevens doet, zoals deze gebruiken in specifieke apps die zich richten op de gezondheid. 
Het LSP geeft momenteel al wel inzage in de “metadata” van de medische gegevens van de patiënt via het 
VZVZ Portaal, maar niet de medische gegevens zelf.

Zorgsoort

Pilots richten zich op medicatiegegevens en professionele samenvatting: huisartsenzorg, ziekenhuis en farmacie.

Voor Wie

Patiënten en zorgverleners

Door Wie

In twee pilots:
•	 Pilot Friesland (medicatiegegevens) door St. Gerrit met ondersteuning door Nictiz.
•	 Pilot Nijmegen (huisartsengegevens) is meerjarenonderzoek door RadboudMC.
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Veilige inz age patiënt

4G F I

Governance
soort organisatie

Pilots onder eigen verantwoordelijkheid. Over landelijke uitrol dient
besluitvorming binnen VZVZ plaats te vinden. 

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

Gezamenlijk initiatief van VZVZ met Stichting Gerrit
Gezamenlijk initiatie van VZVZ met RadboudMC

betrokkenen

Stichting Gerrit, RadboudMC (IQ Healthcare), Nictiz, VZVZ, Zorgkluis, RDW, VWS
en Patiëntenfederatie Nederland.

WijZe Van financiering (Wie, soort)

Deels VZVZ, deels lokaal
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Veilige inz age patiënt

4G F I

Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart in 2015

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief  (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie en toekomstplannen

In het project is onderzocht welke kaders en eisen gesteld worden aan veilige, betrouwbare toegang voor 
de patiënt. Er is een Programma van Eisen Goed Beheerd Patiëntenportaal (PvE GBP) opgesteld. Dit PvE 
GBP is het afgelopen half jaar door leveranciers gereviewed.

MijnZorgnet van RadboudMC wordt in combinatie met Teleview van Topicus aangesloten als GBP aan het 
LSP voor het inzien van de professionele samenvatting. 18 huisartsen nemen deel aan het gebruik van 
MijnZorgnet. De planning is om 1 april 2017 te starten, waarbij patiënten via dit GBP het LSP kunnen bevragen.

VZVZ heeft een downloadknop gerealiseerd op het VZVZ Informatiepunt Online portaal voor het 
downloaden van de medicatiegegevens. In de pilot van Stichting Gerrit, met een apotheek en een 
apotheek-houdende huisarts, kan de patiënt de medicatiegegevens inlezen in het Intelligent Persoonlijk 
Medicatie Dossier (iPMD-app) van Zorgkluis. De patiënt heeft hiermee zijn medische gegevens in eigen 
beheer en kan zijn medicijngebruik registreren. De pilot is in september gestart, de komende tijd zal de 
pilot doorgroeien naar 100 patiënten die de app gebruiken om hun medicatie te beheren. 

In een volgende fase kan ook bekeken worden hoe de patiënt via een GBP informatie terug kan 
communiceren met zijn zorgverlener. Bijvoorbeeld om aan te geven welke van de verstrekte medicatie ook 
daadwerkelijk door hem gebruikt is. VZVZ wil eerst starten met het opvraagbaar maken van de eigen 
medische gegevens voordat deze terugweg ook verkend gaat worden.
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Leveranciers management
primair gericht op

In het project is onderzocht welke kaders en eisen gesteld worden aan veilige, betrouwbare toegang voor 
de patiënt. Er is een Programma van Eisen Goed Beheerd Patiëntensysteem (PvE GBP) opgesteld. Dit PvE 
GBP is het afgelopen half jaar door leveranciers gereviewed.

informeren

Met name gericht op het informeren over de inhoud en voortgang
van de pilots in Friesland en bij het RadboucMC.
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Geraadpleegde bronnen
veilige Inzage Patiënt, Plan van aanpak voor inzage in eigen medische gegevens, juni 2015

Tekst nieuwsbrief leveranciers vZvZ, december 2016

Gesprek projectleider vZvZ, december 2016

Dit document is in januari 2017 geverifieerd door de projectleider vIP  bij vZvZ
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Bijlage: Aanvullende opmerkingen –
Veilige Inzage Patiënt 

Randvoorwaardelijk om de pilots te realiseren is goede beveiliging waarbij de patiënt goed geïdentificeerd 
en geauthentiseerd kan worden. 

VZVZ volgt hiertoe het resultaat van het Europese STORK project voor vier niveaus van authenticatie,
inmiddels uitgewerkt in ISO 29115. 

Nictiz heeft samen met een groot aantal partijen in de zorg een handreiking opgesteld, waarin wordt 
aangegeven dat voor inzage van eigen medische gegevens een authenticatiemiddel op het hoge STORK 
niveau 3 nodig is. 

Momenteel zijn er in Nederland voor burgers geen STORK-3 middelen beschikbaar (DigiD met SMS wordt 
gezien als STORK-2). 

Wel zijn er verschillende ontwikkelingen waar VZVZ in participeert om te komen tot landelijk beschikbare 
STORK-3 en STORK-4 middelen, zoals het Idensys-stelsel (voorheen eID-stelsel).

In het kader van de pilot in Friesland wordt er vanuit gegaan dat patiëntauthenticatie met behulp van
Remote Document Authentication (RDA) gedaan kan worden. Vanuit het RDW wordt, in samenwerking 
met Logius (beheerder DigiD) een aanvulling op DigiD gemaakt waarmee de chip in het huidige paspoort, 
id-bewijs of rijbewijs gebruikt kan worden om de patiënt te identificeren. Deze combinatie van DigiD en 
RDA wordt gezien als een mogelijk STORK-3 middel.  

In de pilot Nijmegen zal RDA niet toegepast worden, maar wordt voor de pilot DigiD+SMS toegepast in 
combinatie met face-to-face controle. Dit is een tijdelijke oplossing voor de pilot waarmee voor de pilot 
een afdoende authenticatieniveau bereikt wordt. Uiteindelijk is ook daar een STORK-3 authenticatiemiddel 
nodig.



ZO!

Zo!

5G I

Omschrijving initiatief
Wat

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund! is een samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor de implemen-
tatie en opschaling van ondersteunde zelfzorg in Nederland. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten 
samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving.

Doel/ambitie/resultaat

De deelnemers aan ZO! pleiten voor krachtenbundeling van beleidsmakers, zorgverzekeraars, 
zorgaanbieders, en burgers/patiënten. Deze partijen moeten over de juiste tools en ondersteuning 
beschikken en gemotiveerd worden om daadwerkelijk tot handelen en inzet van zelfmanagement over te 
gaan. Samen nemen ze de verantwoordelijkheid om betere en goedkopere zorg daadwerkelijk mogelijk te 
maken. Het hoofddoel van ZO! is ondersteunde zelfzorg binnen drie jaar op grote schaal implementeren. 
Dit betekent dat mensen met een chronische aandoening meer uren zelfzorg realiseren en daardoor hun 
kwaliteit van leven verhogen. Hierdoor neemt de ziektelast af en de doelmatige inzet van professionele 
zorg toe. Het doel voor diabetes is dat over drie jaar tenminste 25 procent van de diabetespatiënten (type 
2) zelfmanagement als onderdeel van het zorgproces gebruikt.

aanleiDing

Mensen met een chronische aandoening krijgen gemiddeld hooguit 1 procent van hun tijd zorg van 
professionele zorgverleners. Zelfzorg Ondersteunt helpt patiënten zelf hun aandoening te managen, zelf 
een deel van de zorg te bepalen en een passende leefstijl te ontwikkelen. Ze worden hierbij ondersteund 
door de inzet van ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. 

Hoewel het belang en de urgentie van ondersteunde zelfzorg duidelijk zijn, blijft de grootschalige 
implementatie ervan achter. 

Zorgsoort

In eerste instantie diabetespatiënten (type 2), daarnaast ook voor voor andere chronische aandoeningen: 
astma, COPD en CVRM.

Voor Wie

Zorgverleners 1e lijn en (Diabetes)Patiënten en hun omgeving.

Door Wie

Patiëntenvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars
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Governance
soort organisatie

Coöperatie 

opDrachtgeVer/initiatiefnemer

Vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zie bijlage voor deelnemers.

organisatie

ZO! wordt aangestuurd door de directie en ondersteund door een managementassistente. 
Er zijn 3 werkgroepen: Financiering, Implementatie en Tooling:
•	 stelt de minimale eisen vast voor de functionele en technische standaarden van een zelfzorgsysteem of 

zelfzorgplatform.
•	  houdt een overzicht bij van zelfzorgplatforms die voldoen aan de basiseisen voor platforms onder- 

steunde zelfzorg 2016. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen de zelfzorgplatforms kiezen die 
voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

Deelnemers:

WijZe Van financiering (Wie, soort)

•	 De activiteiten van ZO! worden gefinancierd door de bij ZO! betrokken zorgverzekeraars. 
•	 Landelijk stellen zorgverzekeraars in deze eerste fase een bedrag beschikbaar voor zorgverleners als  

tegemoetkoming van de initiële investeringen en de extra tijd en inzet die nodig is voor de opschaling 
van ondersteunde zelfzorg (visievorming, draagvlak creëren, extra opleidingen, bijstellen van  
zorgprocessen en inbedden van eHealth in het nieuwe proces).

•	 De partners van ZO! leveren een bijdrage in natura in de vorm van kennis en menskracht.
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Leveranciers management
primair gericht op

Zorgverleners 1e lijn (Zorggroepen, huisartsen en POH), leveranciers van zelfzorgplatforms en applicaties 
en de gebruikers hiervan.

partners

•	 ZO! heeft een aantal partners om het doel van ZO! te bereiken: Zorg Binnen Bereik, CbusineZ, MedMij, 
Beter met Elkaar en MedicInfo. Deze organisaties willen een betere toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten via innovatie en 
ondersteunde zelfzorg. 

•	 ZO! werkt samen met partijen die implementatie van bestaande initiatieven op grote schaal mogelijk 
kunnen maken: ZonMW, NIA, Vilans, Nictiz, INCA, CBO/TNO en de ZN taskforce eHealth, VZVZ, ministerie 
van VWS.

informeren/ faciliteren/leVeren

•	 ZO! biedt verschillende hulpmiddelen: van praktische ondersteuning bij plannen, financieren en 
implementeren tot kennisdeling en onderzoek.

•	 Jaarlijkse publicatie van geactualiseerde basiseisen en normenkader.
•	 Implementatie op maat voor 1e lijnsorganisaties
•	 Tools en onderzoek:  ‘Op weg naar eenheid van taal’
•	 Een consulent van ZO! helpt om budget te krijgen om de eenmalige kosten van de implementatie te 

dekken. Ook kan de consulent begeleiden bij gesprekken met de zorgverzekeraar als blijkt dat er andere 
afspraken nodig zijn. 

•	 Landelijke campagne ‘Kom Verder, samen werken aan je gezondheid’: patiënten en zorgverleners 
vertellen wat ondersteunde zelfzorg voor hen betekent.  

•	 ZO! overlegt met leveranciers van (delen van) zelfmanagementplatformen. 

binDen

•	 Zorgverleners: Implementatie via Scan & Plan programma
•	 Om in aanmerking te komen voor de investeringsgelden doorloopt een zorggroep het 

Scan & plan traject en vult een Kom Verder Aanvraag in.
•	 Zelfzorgplatforms: Toetsingsproces platforms voor ondersteunende zelfzorg
•	 Partners: Andere relevante partners met kennis, executie- en implementatiekracht over zelfmanagement 

zijn welkom.
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Tijdlijn
looptijD initiatief

Gestart in 2014

ontWikkelingsfase

•	 Initiatief (pre-project)
•	 Conceptfase (business case)
•	 Ontwikkelfase (ontwerp)
•	 Realisatiefase (bouw/pilot)
•	 Gebruiksfase (exploitatie)

huiDige situatie: Wat is opgeleVerD

•	 In 2014 en 2015 werden er vanuit ZO! meerdere ontwikkelpilots ondersteund. De resultaten van de pilots 
en aanbevelingen zijn gebundeld in het rapport Monitoring en evaluatie vijf implementatiepilots ZO!.

•	 Het document Kwalitatief inhoudelijke afstemming contractering zelfzorg 2015. 
•	 Minimale basiseisen voor zorgplatforms opgesteld. Deze basiseisen zijn vertaald in een normenkader, 

waarmee auditors kunnen toetsen. 
•	 Toetsingsprocedure (mobiele) apps voor ondersteunende zelfzorg
•	 Sinds eind 2014 hebben de ICT-leveranciers deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen. Daarmee 

staan ze op de lijst van zelfzorg platforms die ZO! aanbeveelt. 
•	 ‘Op weg naar eenheid van taal’ is een handreiking voor een eenduidig begrippenkader voor 

zelfmanagement bij chronische aandoeningen. 
•	 De ‘social return on investment’ (SROI)-analyse wordt jaarlijks aangescherpt.

toekomstplannen

Zelfmanagement voor andere chronische 
aandoeningen, om ondersteunde zelfzorg op 
grote schaal mogelijk te maken.



ZO!

Zo!

5G I

Geraadpleegde bronnen
www.zelfzorgondersteund.nl

Dit document is in februari 2017 geverifieerd door de directie van ZO!

http://www.zelfzorgondersteund.nl
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Bijlage Figuur krachtenbundeling
om zelfmanagement te realiseren
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