/ Releasenotes ZIP

ZORG-AB INTEGRATIE PROCES

Voor een goede transformatie van ZAB naar ZORG-AB is een ZORG-AB Integratie Proces (ZIP) ontwikkeld en
geïmplementeerd in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf Data eXcellence (DX). In het ZorgaanbiedersAdresBoek (ZAB) waren de LSP-deelnemers opgenomen met onder andere hun URA, adres en ApplicatieID’s. In
het ZorgAdresBoek (ZORG-AB) is het adresbestand van de LSP-deelnemers samengevoegd met het bestand van
Vektis: de Vektis AGB Services, waardoor nu alle actieve zorgaanbieders en zorgverleners zijn opgenomen.
Hiermee voldoen we al voor een deel aan de jarenlange wens van zorgaanbieders en hun XIS-leveranciers. Vanaf
nu zijn ook meerdere unieke identificerende kenmerken opgenomen in ZORG-AB, zoals de URA, AGB-code, KvKnummer, MedMij-naam, en dergelijke. Vanaf nu is het dus niet alleen een stuk eenvoudiger geworden om
medische gegevens elektronisch uit te wisselen, maar ook om zelf aanvullende informatie te ontsluiten van de
zorgaanbieder naar ZORG-AB.
Waar kunt u ZORG-AB voor gebruiken?
Zorgaanbieders kunnen nu met behulp van ZORG-AB op
verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar
uitwisselen. Dat kan via een goed beveiligde infrastructuur als
het Landelijk Schakelpunt, maar ook via bijvoorbeeld
beveiligde e-mailservices, XDS-, MedMij- en Mitz-diensten.
Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling is het
noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden,
zodat gegevens naar een correct adres verstuurd worden.
Hiervoor biedt VZVZ dus nu een ondersteunende faciliteit:
ZORG-AB. ZIP zorgt voor een zo goed mogelijke integratie van
de gegevens uit diverse bronnen.

•

ZORG-AB kent specifieke auteurschap voor de (groepen)
data:
• Gegevens van Vektis, VZVZ en MedMij zijn
authentieke bronnen en kunnen alleen via de bron
worden gewijzigd.
• Zorgaanbieders let op: zorg ervoor dat uw gegevens
dus goed zijn opgenomen in de bronregisters!

•

Vektis AGB Services is leidend op VZVZ-AllSolutions
indien er sprake is van een match URA-AGB-code en
worden de Vektis gegevens aangevuld met de gegevens
uit VZVZ-AllSolutions.

Uitgangspunten ZIP voor ZORG-AB

Initiële uitgangspunten voor ZORG-AB

ZIP voor ZORG-AB kent de volgende uitgangspunten:

•

•

•

Initieel vullen ZORG-AB d.m.v. ZIP:
• Vektis AGB Services (initieel alles actief).
• VZVZ-AllSolutions (actieve URA – gekoppeld en nietgekoppeld aan Vektis).
• UZI-LDAP (zorgverleners waarvan de UZI gekoppeld
is aan een URA-AllSolutions).
• MedMij-pilot-gegevens.

•

VZVZ-AllSolutions, legt de koppeling URA - AGB-code
vast.
UZI-LDAP voor koppeling van UZI-URA :
• URA wordt vanuit VZVZ-AllSolutions aangeleverd.
• Alleen Pasnummer = ‘Z’ en Resultaat = ‘OK’.
• Zo mogelijk ook koppelen aan VektisZorgverlener.
Pilot-gegevens MedMij zijn uit bestaande vulling ZAB
overgenomen.
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Hoe worden de diverse bronsystemen nu ontsloten
naar ZORG-AB?
In de navolgende figuur wordt weergegeven hoe de
ontsluiting van de bronsystemen naar ZORG-AB is ingericht,
oftewel van ZIP naar ZORG-AB. Het ontwikkelde ZIP wordt na
in productie name van ZORG-AB ook gebruikt voor frequente
data quality (DQ) metingen, zodat we goed kunnen
monitoren of er ongewenste vervuiling c.q.
onregelmatigheden in de data is ontstaan.

Registreren aan de bron van cruciaal belang
Door deze hele exercitie van het samenvoegen van het VZVZen Vektis-bestand hebben we een goed beeld gekregen van
de datakwaliteit. Het is ons meer dan duidelijk geworden, dat
het van cruciaal belang is dat de zorgaanbieder juridische
wijzigingen, nieuwe handels- en/of gevelnamen en
adreswijzigingen doorgeeft aan de bron. Dit betekent veelal
een melding bij de Kamer van Koophandel, bij het CIBG, bij
Vektis en/of bij het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Aandachtspunten voor Q3 en Q4 2020
Nadat ZORG-AB (v2.6.3) in juli 2020 in productie is gegaan,
richten we ons op de volgende aandachtspunten:

Pas dan kunnen we profiteren van een hoogwaardige
kwaliteit van alle (elektronische) zorgadressen in Nederland.

•
•
•

Meer informatie

•
•
•
•
•
•

Frequente kwaliteitscheck op gehele ZORG-AB-bestand;
Bepalen of locaties een eigen URA moeten krijgen;
Rechtstreekse ontsluiting vanuit VZVZ-AllSolutions naar
ZORG-AB;
ZORG-AB geschikt maken om te bevragen via Internet;
De infrastructuur van ZORG-AB redundant uitvoeren;
Analyse bestand ZorgKaartNederland afronden;
T.b.v. Mitz zorgaanbiedercategorieën opnemen;
Ontsluiten aanvullende bronnen, zoals E-Zorg,
ZorgDomein, en dergelijke.
Use cases en Roadmap ontwikkelen in samenwerking
met zorgaanbieders en XIS-leveranciers.

Met vragen of voor meer
informatie over ZIP kunt u
contact opnemen met de
afdeling Functioneel Beheer
of met de project manager van
ZORG-AB: zorg-ab@vzvz.nl
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