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1 Voorwoord
VOOR DE DERDE KEER IN HAAR BESTAAN HEEFT VZVZ SAMEN MET HAAR LEDEN EEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN
OPGESTELD . I N DIT PLAN VINDT U DE BELEIDSVOORNEMENS VAN VZVZ VOOR DE PERIODE VAN
2021 TOT EN MET 2023.
VZVZ bestaat uit een brede vertegenwoordiging van koepelorganisaties in de zorg, Patiëntenfederatie
Nederland en drie bij hen aangesloten patiëntenverenigingen. Het lidmaatschap van VZVZ staat open voor
alle organisaties die de belangen behartigen van groepen zorgaanbieders en van groepen patiënten.
VZVZ heeft als kerndoelstelling het ten behoeve van de leden blijvend realiseren van elektronische
uitwisseling van medische gegevens in de zorg. De ambitie van VZVZ is bewerkstelligen dat de juiste
informatie, veilig en op het juiste moment toegankelijk is voor de juiste mensen.
VZVZ doet dat op verschillende manieren: door partijen in het veld bijeen te brengen, zodat wat zij aan
(technische) functionaliteiten tot stand willen brengen, daadwerkelijk gerealiseerd wordt
(netwerkcoördinerend), door het bieden van expertise met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling
(kennis- en expertisecentrum) en door functionaliteiten te realiseren, te beheren en door te ontwikkelen, die
voldoen aan alle eisen van interoperabiliteit (beheerder van Afsprakenstelsels en Generieke Voorzieningen).
VZVZ heeft geen commercieel oogmerk en is geen ICT-leverancier.
VZVZ levert een bijdrage aan het duurzaam informatiestelsel van de zorg, zodat gegevensuitwisseling op een
doelmatige en kosteneffectieve manier plaatsvindt en de netwerkzorg in Nederland daadwerkelijk
ondersteunt.
In een wereld die sterk verandert, is het noodzakelijk om vooruit te kijken en de continuïteit en
professionaliteit van de organisatie te borgen. De koers die VZVZ daarbij wil volgen is vastgelegd in dit
strategisch meerjarenbeleidsplan. Het huidige strategisch meerjarenbeleidsplan loopt eind 2020 af. Het
nieuwe plan voor de periode 2021 - 2023 biedt inzicht in de doelen voor de komende jaren en de weg
waarlangs VZVZ deze doelen wil realiseren.
Onmisbaar in het proces van totstandkoming van dit strategisch meerjarenbeleidsplan is de betrokkenheid en
inbreng van de leden geweest.
Het plan 2021-2023 steunt daarmee op een brede basis en bevat een duidelijke koers en stevige ambities
voor de komende jaren. Een plan waaruit blijkt dat VZVZ zichtbaar en merkbaar maatschappelijk relevant is
en belangrijk wil zijn voor de zorg.

Drs. A.B. Blankenstein
Voorzitter bestuur

Vastgesteld op 17 december 2020
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2 Samenvatting
In het voorgaande Businessplan stond de doorontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de
verbreding van het gebruik van het LSP centraal. In de afgelopen jaren hebben zich op het gebied van ICT en
zorg in Nederland grote veranderingen voorgedaan. In hoofdstuk 4 en 5 zijn deze veranderingen samengevat.
Die ontwikkelingen hebben als logisch gevolg dat er bij VZVZ in de afgelopen jaren een forse verbreding heeft
plaatsgevonden in de verantwoordelijkheden en taken, het portfolio en de bij VZVZ aangesloten doelgroepen
(ingedeeld naar zorgsectoren).
Het behouden van een herkenbare en duidelijke focus is noodzakelijk voor de leden, de organisatie en de
stakeholders in ons werkveld. Om een effectieve bijdrage te leveren aan de uitdagingen in het veld van
elektronische gegevensuitwisseling is het van belang duidelijk te zijn over de rol en positie die VZVZ daarin
vervult en een organisatie-inrichting te hebben, die dat mogelijk maakt. Dat is zowel een randvoorwaarde, als
een ambitie.

VZVZ vervult ten behoeve van het zorgveld drie -elkaar versterkende- belangrijke functies:
•
Als expertisecentrum voor Interoperabiliteit1;
•
Als netwerkcoördinatie-organisatie;
•
Als ontwikkelaar en beheerder van verschillende Afsprakenstelsels en Generieke Voorzieningen.

Hoe VZVZ aan deze drie functies invulling geeft is beschreven in hoofdstuk 6.
Naast het beheer en de doorontwikkeling van de Afsprakenstelsels, Generieke Voorzieningen en de reeds
bestaande zorgtoepassingen richt VZVZ zich de komende drie jaren op het, in samenwerking met de leden en
stakeholders, realiseren van een aantal nieuwe zorgtoepassingen en voorzieningen. Effectief,
(kosten)doelmatig, en altijd gericht op landelijke ingebruikname door het veld.
Naast de wensen en behoeften die er bij de leden leven aan zorgtoepassingen en voorzieningen, zijn er ook
zorgbrede behoeften, die eveneens voor de leden relevant zijn. VZVZ stemt haar activiteiten dus ook af op de
landelijke beleidsagenda van de stakeholders. Dit betreft onder andere de prioriteiten die worden gesteld in
het Informatieberaad. Samen met de leden en de bij VZVZ betrokken stakeholders (ICT-leveranciers, regioorganisaties, gebruikersverenigingen, financiers) worden de haalbare doelen opgesteld en met de

1
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Zie de Begrippenlijst achterin dit document voor de uitleg van met hoofdletter geschreven begrippen.

uitvoerende partijen gerealiseerd. Per gewenste informatie-uitwisseling zijn de speerpunten voor de
komende drie jaren opgenomen in Hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8 is de roadmap voor de komende drie jaar opgenomen. Hieruit blijkt op overzichtelijke wijze,
welke activiteiten de komende drie jaar op de ontwikkelagenda staan. De ontwikkelagenda wordt cyclisch
bijgewerkt en heeft dus een dynamisch karakter. In de jaarlijkse werkplannen wordt de ontwikkelagenda
uitgewerkt in concrete activiteiten.
Tot slot is in hoofdstuk 9 de meerjarenbegroting opgenomen. De activiteiten van VZVZ worden grotendeels
bekostigd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en deels door VWS Met de verbreding van het portfolio
van VZVZ, waarbij inmiddels ook anderen dan de vereniging opdrachtgever van VZVZ zijn geworden (zoals
VWS, Stichting MedMij etc.) rijst terecht de vraag wie de activiteiten zou moeten bekostigen. Sinds kort
draagt ook VWS met gerichte programmasubsidies bij. Nieuwe vraagstukken zullen op basis van
businesscases worden bekostigd, gepland en bemenst. De benodigde programma/projectfinanciering zal per
keer -in samenwerking met de betrokken opdrachtgever- worden vastgesteld.
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3 Inleiding
VZVZ IS DE ORGANISATIE DIE ONDERSTEUNT DAT ZORGVERLENERS MEDISCHE GEGEVENS OP EEN VEILIGE EN
BETROUWBARE MANIER MET ELKAAR KUNNEN UITWISSELEN . M ET DE UITBREIDING VAN DE PATIËNTENRECHTEN IS
OOK DE PATIËNT STEEDS MEER IN BEELD . I NMIDDELS RICHT VZVZ ZICH OOK OP HET TOT STAND BRENGEN VAN
FACILITEITEN VOOR VEILIGE GEGEVENSUITWISSELING MET PATIËNTEN .
De leden van VZVZ, de koepels van zorgaanbieders en patiëntverenigingen, bepalen het beleid en de focus
van VZVZ: de Algemene Vergadering stelt de beleidskaders van VZVZ vast. Deze kaders zijn mede gebaseerd
op de beleidsagenda van VWS en het Informatieberaad. De bekostiging komt voornamelijk van ZN. VZVZ
werkt in de uitvoering samen met verschillende ketenpartners, zoals Nictiz (informatiestandaarden) en
Regionale Samenwerkingsorganisaties (regionale implementatie).
Bij de technische realisatie van de afsprakenstelsels zijn de natuurlijke partners de ICT-leveranciers
(verwerken van de afspraken in hun XIS-en PGO-systemen), de zorgaanbieders (verwerken van de afspraken
in hun werkprocessen en opdrachtverlening aan ICT-leveranciers) en de zorgverleners, burgers, patiënten en
cliënten, omdat zij uiteindelijk de beschikbaar gestelde informatie gebruiken.
Zo geschetst ziet de context van VZVZ er gestructureerd uit. De werkelijkheid is echter weerbarstig:
1. De belangen van de beleidsmakers zijn niet per definitie congruent of verenigbaar. Er is geen eenduidig
afgestemd beleidskader beschikbaar: VWS benadrukt vooral de maatschappelijke, politieke en juridische
vereisten. ZN is sterk gefocust op haalbaarheid, tijdige realisatie en kostenbeheersing. De zorgkoepels
zijn vanuit hun aard gericht op de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, de werkbaarheid in de
zorgpraktijk en het terugdringen van administratieve lasten. De patiëntkoepels benadrukken het
patiëntbelang en gebruiksgemak. VZVZ heeft te maken met dit krachtenveld. VZVZ spant zich in om haar
positie te verstevigen in de beleidsvoorbereiding en -afstemming. Om dit te bereiken profileert en
positioneert VZVZ zich bij haar relevante stakeholders als kennis- en expertisecentrum op het gebied
van interoperabiliteitsvraagstukken Primair richt VZVZ zich hierbij op het bereiken van meer consistent
en uitvoerbaar beleid waarin de geschetste focus van elk van de beleidsmakende partijen doelmatig tot
uitvoering kan komen.
2.

Nictiz is verantwoordelijk voor eenheid van taal en informatiestandaarden. VZVZ richt zich op het
ontwikkelen, implementeren en beheren van afsprakenstelsels en het realiseren/implementeren van
zorgtoepassingen waarmee de uitwisseling daadwerkelijk plaats kan vinden. Ook Nictiz werkt in nauwe
afstemming met enerzijds VWS en anderzijds het zorgveld. Om zowel de beleidsagenda’s van onze leden
en die van VWS te kunnen realiseren, is het van belang dat de agenda’s van Nictiz en VZVZ op elkaar zijn
afgestemd. De ambitie is om in het komende jaar met Nictiz te komen tot één afgestemd
stelselprogramma. Deze afstemming is in 2020 al vergaand voorbereid.
In de daadwerkelijke realisatie van zorgtoepassingen zijn de RSO’s een onmisbare partner. De RSO’s
hebben een sterke regionale binding. Zij zijn in staat om verschillende partijen (zorgaanbieders,
leveranciers) bijeen te brengen om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en/of te testen. Binnen deze
samenwerking richt VZVZ zich op de bovenregionale aspecten, waaronder de landelijke
opschaalbaarheid. Om dit te bereiken vindt beleidsmatige afstemming plaats. Daartoe zou een landelijk
dekkend netwerk van functioneel vergelijkbare RSO’s zeer wenselijk zijn. VZVZ ambieert de rol van
netwerkcoördinator om samen met de betrokken partijen (zorgaanbieders, ZN, RSO NL, Nictiz en
softwareleveranciers), op basis van de door stakeholders aangebrachte prioritering, regie te kunnen
nemen op de (landelijke) implementatieagenda.

3.
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De technische realisatie van standaarden en afspraken ligt in de handen van ICT-leveranciers. Voorheen
betrof dit vooral de XIS- en netwerkleveranciers; met de komst van MedMij zijn hieraan nu ook de PGOleveranciers toegevoegd. Deze leveranciers hebben zeer uiteenlopende portfolio’s, marktposities en
eigen commerciële prioriteiten. De interoperabiliteitsstandaarden en -afspraken vormen voor de
leveranciers slechts één van de vele prioriteitbepalende factoren. VZVZ concurreert niet met

marktpartijen maar werkt aan open afsprakenstelsels die een gelijk speelveld vormen voor ICTleveranciers in de zorg. De huidige vraag naar zorgtoepassingen wordt door de marktpartijen als
inconsistent ervaren: er is door de uiteenlopende vragen uit het veld, het grote aantal landelijke
programma’s en de verschillende (VIPP) stimuleringsregelingen geen eenduidige vraag. Dat leidt tot
versnippering van activiteiten. Er is een tekort aan capaciteit om aan alle beheer- en ontwikkelwensen te
kunnen voldoen. Er is bij zorgverleners echter een toenemende behoefte aan digitale beschikbaarheid
van medische informatie. Er is zowel aan de kant van de zorgverleners als aan de kant van de ICTleveranciers behoefte aan vraagbundeling, prioritering en opdrachtgeverschap. VZVZ vervult de
benodigde coördinerende rol reeds, deze rol zal in de komende drie jaar verder worden versterkt.
4.

Patiëntenfederatie Nederland is met vier zetels vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van
VZVZ. Daarmee geeft de vereniging, evenals de zorgkoepels, aan veel belang te hechten aan ‘de patiënt’.
Immers: de uitwisseling van medische gegevens gebeurt in het belang van de patiënt, diens zorg en
gezondheid. Patiëntkoepels die gericht zijn op de zorg voor specifieke aandoeningen kunnen waardevolle
bijdragen leveren bij de ontwikkeling van nieuwe zorgtoepassingen. Ook met die koepels bouwt VZVZ
aan een sterke relatie.

5.

Daar waar efficiency of afwezigheid van interesse vanuit de ICT-markt bestaat, ontwikkelt VZVZ
Generieke Voorzieningen. Generieke Voorzieningen zijn te zien als éénmalige infrastructuurneutrale
functionaliteit, (i.e. geschikt voor gebruik door elk elektronisch uitwisselingssysteem) en preconcurrentieel. Een voorbeeld is ZORG AB (zorgaanbieder adresboek). Het Zorgadresboek van
AORTA/LSP is uitgebouwd voor gebruik door elk (gekwalificeerd) elektronisch uitwisselingssysteem. Het
effect is dat er landelijk slechts één adresboek hoeft te worden bijgehouden, hetgeen in meerdere
opzichten doelmatig en (kosten-) efficiënt is. VWS zet in op de ontwikkeling van verschillende Generieke
Voorzieningen ten behoeve van de landelijke zorginfrastructuur. De ambitie is om, vanuit de rol als
kennis- en expertisecentrum én als beheerder van Afsprakenstelsels en Generieke Voorzieningen, een
prominente rol te verwerven.

In dit businessplan is de uitwerking van de ambities beschreven op basis van de volgende uitgangspunten:
•
Bestaande en aankomende juridische kaders ten aanzien van privacy en elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg: AVG, Wabvpz, WegiZ, e-IDAS, NEN, AMvB’s, VIPP-regelingen etc.
•
Architectuur: de ontwikkelrichting is richting één doelarchitectuur, met landelijk verplichte standaarden,
afspraken en certificeringen. Er wordt ingezet op infrastructuurneutrale oplossingen (interoperabel),
zodat er keuzevrijheid blijft met betrekking tot de infrastructuren die men in het veld kan gebruiken.
VZVZ vertaalt dat naar één basisvertrouwensmodel als vertrekpunt voor de verschillende
Afsprakenstelsels en leveren van helder omschreven Generieke Voorzieningen, daar waar die
eenvoudiger, goedkoper, beheersbaarder, gebruiksvriendelijker zijn.
•
Interoperabiliteit: VZVZ omarmt het bouwsteenprincipe (ZIB’s) als een voorwaarde voor
interoperabiliteit en portabiliteit.
•
Doelgroepen: Vrijwel alle zorgverleners in de eerstelijn (huisartsen, apotheken, HAP’s) maken gebruik
van de diensten van VZVZ. De ambitie is om, op geleide van de vragen uit het veld de komende jaren ook
een herkenbare positie te verwerven in de medisch specialistische zorg, zelfstandige klinieken, GGZ,
VVT, jeugdzorg, etc.).
•
Portfolio: de focus blijft de uitwisseling van medische gegevens. In toenemende mate zal die uitwisseling
ook met de patiënt zelf gaan plaatsvinden. Er is een sterke focus van zorgverzekeraars en ook
zorgkoepels op het gebruik van medische gegevens ten behoeve van preventie (bijvoorbeeld in het kader
van populatiemanagement). Met deze partijen zal bepaald worden welke rol hier voor VZVZ realistisch is.
•
Governance en leiderschap: om deze ambities te realiseren is het ook nodig om te kijken naar de
aansturing van Stichting VZVZ Servicecentrum. VZVZ heeft diverse opdrachtgevers met eigen ambities,
behoeften en belangen. Het portfolio van VZVZ is groot. Het Servicecentrum van VZVZ is een kleine
organisatie. De kennis en expertise van mede medewerkers wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Dit vergt
interne afstemming en gestructureerde aansturing. Naarmate de vereisten en prioriteiten van de
verschillende opdrachtgevers meer opgelijnd worden en men vanuit hetzelfde gedachtengoed werkt
blijft VZVZ, ondanks groei, efficiënt en doelmatig.
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4 Uitgangspositie VZVZ en huidige
ontwikkelingen
4.1 Uitgangspositie VZVZ
VZVZ werkt vanuit de overtuiging, dat “Betere gezondheid en zorg mogelijk is, doordat de juiste informatie
veilig en op het juiste moment toegankelijk is voor de juiste mensen” (missie). Deze overtuiging is leidend bij
de ontwikkeling van elk product of elke dienst.
De visie is dat de digitale beschikbaarheid van medische gegevens voor zorgverleners die bij de zorg voor een
patiënt of cliënt betrokken zijn onmisbaar is voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook de burger
behoort toegang tot deze gegevens te hebben. VZVZ streeft daarbij naar maximale privacybescherming,
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de gegevens. Dit streven, deze ambities, zitten in het DNA van de
organisatie.
VZVZ is vanaf haar oprichting meegegroeid met de ontwikkelingen in de elektronische gegevensuitwisseling
en heeft inmiddels een stevige positie in de zorg verworven. Bij de oprichting had VZVZ één Afsprakenstelsel
in beheer, AORTA, en als onderdeel daarvan de exploitatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Initieel
konden met name huisartsen en apotheken bepaalde gegevenssets via het LSP met elkaar uitwisselen.
Het Businessplan 2016-2020 was primair gericht op het gebruik van LSP/AORTA en de doorontwikkeling van
het Afsprakenstelsel. De doelstellingen zijn in hoge mate behaald. Naast huisartsen, huisartsenposten,
apotheken, zijn inmiddels ook ziekenhuizen, GGZ-instellingen, VVT-instellingen en de jeugdgezondheidszorg
aangesloten op het LSP. Voor het RIVM is een specifieke functionaliteit ontwikkeld.
Door de activiteiten rond AORTA/LSP heeft VZVZ enorme kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot
het opzetten, implementeren en doorontwikkelen van een omvangrijk Afsprakenstelsel en het operationeel
beheer van gegevensuitwisseling in een keten. VZVZ zet die kennis in bij alle operationele activiteiten. Dit
gebeurt belangeloos, maar altijd in het belang van de leden en de bij VZVZ betrokken stakeholders.
De kennis die VZVZ heeft, heeft betrekking op alle lagen van het Interoperabiliteitsmodel:
Interoperabiliteit ontstaat door algemeen geldende afspraken te maken op alle niveaus met alle betrokkenen
(vandaar de term Afsprakenstelsel), en door structuur aan te brengen in de informatievoorziening en ICT.
Hiervoor hanteren partijen in de zorg het 7-lagen interoperabiliteitsmodel:

Elk Afsprakenstelsel dat VZVZ ontwikkelt en beheert is gebaseerd op dit model.
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De bovenstaande ontwikkeling heeft ertoe geleid dat VZVZ inmiddels drie kernfuncties voor het veld
vervult:
KERNFUNCTIE 1: EXPERTISE-/KENNISCENTRUM VOOR INTEROPERABILITEIT
VZVZ bezit de benodigde expertise voor het tot stand brengen van veilige en betrouwbare uitwisseling van
medische gegevens op basis van landelijk werkende Afsprakenstelsels en zorginfrastructuren. VZVZ levert
actieve bijdragen aan ontwikkelingen van de landelijke zorginfrastructuur, nieuwe en bestaande wetgeving en
normeringen (waaronder de NEN-normen). Kernbegrippen daarin zijn: state--of- the-art kennis van
interoperabiliteitsvraagstukken, een grondige en gedegen aanpak, landelijke toepasbaarheid en
opschaalbaarheid, hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie-uitwisseling en de hoogst
mogelijke mate van bescherming van persoonsgegevens. Uitgangspunt daarbij is dat VZVZ in principe zelf
geen functionaliteiten voor eindgebruikers levert. Dat doet VZVZ alleen als de markt (ICT-leveranciers) de
gewenste functionaliteit niet zelf kan of wil realiseren (zie kernfunctie 3).
KERNFUNCTIE 2: NETWERKCOÖRDINATOR
De zorg is in toenemende mate georganiseerd als netwerk; een toenemend aantal zorgaanbieders is -op
verschillende momenten- betrokken bij de zorgverlening aan een patiënt. De ontwikkeling is van ‘zorg in
ketens’ (serieel) naar ‘zorg in netwerken’. In het kader van de kwaliteit van zorg is veilige en tijdige
beschikbaarheid van informatie een basisvoorwaarde. Dat vereist veel van de techniek; zowel van de
zorginformatiesystemen als de zorginfrastructuur. Vanuit haar rol als netwerkcoördinator brengt VZVZ
partijen bij elkaar om hierin tot een gezamenlijke ontwikkelagenda én de implementatie daarvan te komen.
Het netwerk waarin VZVZ de coördinerende activiteiten verricht bestaat uit de koepelorganisaties uit de
zorgsector, patiëntvertegenwoordigingen, leveranciers van zorginformatiesystemen en hun
gebruikersverenigingen, de regionale samenwerkingsorganisaties en ZN. Daarnaast VWS, Nictiz, ZiNL, Logius
en andere partijen belangrijke samenwerkingspartners. De kern van deze functie is dat VZVZ op basis van
expertise en overleg aan draagvlak werkt, waarbij continue de belangen van alle betrokken stakeholders
worden meegewogen. VZVZ faciliteert de partijen zodat ze in gezamenlijk overleg prioriteiten kunnen
vaststellen. Om vervolgens de benodigde samenwerking te organiseren om de ontwikkelagenda conform de
gemaakte afspraken te realiseren. Als netwerkcoördinator heeft VZVZ de rol en taak om de partijen, vanuit
de gezamenlijk bepaalde doelen, te motiveren en aan te spreken op de naleving van de gemaakte afspraken.
KERNFUNCTIE 3: BEHEERDER VAN AFSPRAKENSTELSELS EN GENERIEKE VOORZIENINGEN
Vanuit de functionele wensen in het veld en het landelijk beleid, dus in opdracht van het zorgveld en in het
bijzonder haar leden, neemt VZVZ Afsprakenstelsels in beheer en ontwikkelt die door. Onder dit beheer
vallen taken als klant- en leveranciersondersteuning, monitoring en sturing (business intelligence),
beproevingen, implementatie-ondersteuning, testen en acceptatie, toezicht, stelselregie, onderhandelings- en
bemiddelingsrollen, etc. Het betreft de complete inrichting van de organisatie om uitvoering te geven aan het
Interoperabiliteitsmodel.
Elk elektronisch uitwisselingssysteem is een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en
afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden
betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld servers, netwerkverbindingen, maar
ook methoden voor identificatie en authenticatie van patiënt en professional en het kunnen geven van
toestemming door patiënten voor informatie-uitwisseling. Ook waarborgen dat iemand gerechtigd is
gegevens te raadplegen, kortweg autorisatie, is een belangrijke voorziening. Deze voorzieningen zijn binnen
elk elektronisch uitwisselingssysteem noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid kan het nuttig zijn
om Generieke Voorzieningen eenmalig te realiseren zodat deze ingezet kan worden in meerdere
elektronische uitwisselingssystemen. Wat dit betreft ligt er dus een rechtstreekse relatie met ontwikkelingen
als de DIZRA en de Visie op samenhang in zorginfrastructuren in Nederland (zie par. 4.3. en 5.1.).
VZVZ ontwikkelt Generieke Voorzieningen dus om de uitwisseling tussen de (decentrale)
informatiesystemen kostenefficiënt en doelmatig te realiseren. VZVZ ontwikkelt en beheert Generieke
Voorzieningen alleen als hiervoor geen markt is (non- of pré concurrentieel). Het aanwezig zijn, of ontstaan,
van één of meerdere betaalbare marktoplossingen is in de ontwikkelingscyclus (zie hierna) een belangrijk
criterium voor het al dan niet binnen het portfolio houden van de voorziening.
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Het huidige portfolio bestaat uit de volgende producten en diensten:
•
Zorgtoepassingen/processen: Huisartswaarneming, Medicatiegegevens, Ketenzorg, Acute Zorg,
Beelduitwisseling, eOverdracht (in ontwikkeling), Dossieroverdracht, JGZ, etc.
•
Afsprakenstelsels: AORTA/LSP, MedMij, Koppeltaal, OTV, Twiin (in ontwikkeling).
•
Generieke Voorzieningen: ZORG ID, ZORG AB, LSP+, Mitz, Twiin Portaal, PROVES, Koppeltaal (server),
Volgjezorg.

Het portfolio van VZVZ zal, op geleide van de ontwikkelingen in het veld, groeien (los van mogelijke
disruptieve ontwikkelingen). Dat levert verschillende uitdagingen op. Vanwege de uitbreiding is het van
belang om voortdurend zichtbaar te maken ‘voor wie en waarom VZVZ de dingen doet’. Daarmee wordt de

10

toegevoegde waarde van VZVZ zichtbaar in het veld van elektronische gegevensuitwisseling. Een andere
uitdaging is om de portfolio beheersbaar te houden. Dat vereist strategische keuzes, praktische keuzes,
heldere prioriteiten, een juiste organisatie-inrichting en voldoende financiële middelen.
Deze uitdagingen en de antwoorden daarop zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken.

4.2 Algemene ontwikkelingen
Sinds de oprichting van VZVZ (eind 2011) zijn er veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg, zoals:
•
•
•

•

•

•

•
•

Gegevensuitwisseling is steeds verder van analoog naar digitaal verschoven.
De burger is een belang- en rechthebbende geworden bij de gegevensuitwisseling en heeft zich
ontwikkeld tot een volwaardig deelnemer aan zijn zorgproces.
VWS heeft regie genomen op het dossier digitale gegevensuitwisseling in de zorg (zie par 4.3);
o Onder leiding van VWS werken veldpartijen aan een Duurzaam informatiestelsel voor de
Zorg (DIZRA);
o Digitale gegevensuitwisseling zal worden verankerd én gestimuleerd door wet- en
regelgeving en subsidiëring;
o Sommige gegevensuitwisselingen zullen binnen afzienbare tijd verplicht digitaal gaan
plaatsvinden.
Door technologische ontwikkelingen en toegenomen digitalisering zijn de drempels om digitaal uit te
wisselen sterk verlaagd. Dat geldt zowel voor uitwisseling tussen zorgverleners onderling als tussen
zorgverleners en burgers; de Covid-19 pandemie heeft deze ontwikkeling versterkt.
De maatschappelijke opvattingen over privacy zijn veranderd. Onveranderd is dat er een goede
balans moet bestaan tussen de noodzaak voor de beschikbaarheid van gegevens en de voorwaarden
waaronder dat gebeurt.
De zorgverlening is veranderd van ketenzorg naar netwerkzorg, van spreekkamerzorg naar zorg op
afstand, de vraag naar digitale beschikbaarheid van gegevens is daarmee diverser, complexer en
urgenter geworden.
Big data, kunstmatige intelligentie (AI) en internet of things (IoT) zijn ontwikkelingen die ook in de
zorg steeds meer invloed hebben.
De beveiliging van uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens dient state of the art te zijn – de
snelheid van de technologische veranderingen, gecombineerd met de vraag naar
gebruiksvriendelijke oplossingen en na-ijlende wetgeving stellen hoge eisen.

Voor VZVZ is het van belang om deze ontwikkelingen te blijven onderkennen, volgen en te beoordelen op de
gevolgen voor de organisatie en het portfolio.

4.3 Landelijk beleid: Referentiearchitectuur van een duurzaam
informatiestelsel voor de zorg (DIZRA2)
Er is een belangwekkende ontwikkeling gaande, die grote invloed heeft op het fundament van informatieuitwisseling in Nederland én op VZVZ, namelijk de ontwikkeling van een referentiearchitectuur van een
duurzaam informatiestelsel voor de zorg (DIZRA). Deze is onder ander gebaseerd op de ‘Visie op samenhang
in de zorginfrastructuren in Nederland’.
Er is niet één landelijke infrastructuur voor de zorg, en om een veelheid van redenen zal die er ook niet komen.
Maar vanuit het veld, inclusief de (commerciële) ICT-leveranciers, klinkt wel steeds sterker de roep om
bruggen te slaan -langs het Interoperabiliteitsmodel- tussen de verschillende Afsprakenstelsels en

2
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https://dizra.gitbook.io/dizra/

elektronische uitwisselingssystemen. En daarbij Generieke Voorzieningen te realiseren waarvan elk
afzonderlijk elektronisch uitwisselingssysteem gebruik kan maken.
In het document "Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland" is een pragmatische visie
beschreven hoe er in de zorg binnen een aantal jaren tot meer efficiëntie, kwaliteit, samenhang, hergebruik en
verlaging van registratielasten gekomen kan worden door optimaal gebruik te maken van hetgeen er al is,
aangevuld met de wensen vanuit het veld. Het IB heeft deze visie omarmd.
DIZRA wordt ontwikkeld onder regie van het Informatieberaad (IB) en is een stelsel waarin data en services
digitaal vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. Daarmee moet de zorg in Nederland beter,
veiliger, transparanter, meer uitwisselbaar, betaalbaarder en toegankelijker worden. Interoperabiliteit is een
kernbegrip geworden.

Een belangrijk uitgangspunt in de DIZRA is dat bouwstenen die tot het informatiestelsel worden toegelaten,
getoetst worden aan de kaders voor het duurzaam informatiestelsel (https://dizra.gitbook.io/dizra/). Een
bouwsteen is gedefinieerd als een concrete voorziening, standaard, afspraak of arrangement, met een
eigenaar, beheerder, financiering etc. die bovensectoraal of zorgbreed (her)gebruikt kan worden Consequent
gebruik van bouwstenen draagt bij aan dataportabiliteit; de mogelijkheid voor zorgaanbieders om van
leverancier te wisselen.
Begin 2020 heeft het IB opdracht gegeven om tot een doelarchitectuur te komen. Deze doelarchitectuur is
een nadere (meer geoperationaliseerde) invulling van de Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in
Nederland. Met de doelarchitectuur wordt beoogd om het IB te voorzien van een aantal criteria om tot
duidelijke en samenhangende keuzes over de oplossingsrichtingen en ontwikkelpaden
(implementatiestrategie) te komen.
De doelarchitectuur moet daarmee fundamentele architectuurdiscussies beslechten en fragmentatie van
oplossingen terugdringen. Ook moet het duidelijkheid verschaffen over wat de invulling wordt van de
Generieke Voorzieningen binnen het duurzaam informatiestelsel.
Parallel hieraan werkt VWS aan nieuwe wetgeving waarin de randvoorwaarden en vereisten voor
elektronische gegevensuitwisseling worden vastgelegd. Doel is om te komen tot 100% digitale uitwisseling.
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Via AMvB’s zullen stapsgewijs gegevensuitwisselingen verplicht gesteld worden, te beginnen met het digitaal
receptenverkeer en de elektronische overdracht. In NEN-normen zal uitgewerkt worden waar deze
gegevensuitwisselingen, de infrastructuren en informatiesystemen aan zullen moeten voldoen om deel uit te
kunnen maken van het duurzaam informatiestelsel.
De ontwikkeling van de doelarchitectuur, de aanstaande wetgeving en de fundamentele keuzes die daaruit
voortvloeien zullen daarmee grote invloed hebben op de Afsprakenstelsels en Generieke Voorzieningen zoals
die VZVZ nu beheert.
Het is van belang te onderkennen dat dit beleid nog in ontwikkeling is en dat de gevolgen die dat voor VZVZ
zal hebben vooralsnog niet goed te bepalen zijn. Er is sprake van een transitieperiode waarin het veld en ook
VZVZ, migreert naar de uiteindelijke doelarchitectuur binnen het nieuwe wettelijke kader. Belangrijk is dat
VZVZ, vanuit het gezamenlijk belang van haar leden, in de positie komt (dan wel blijft), om invloed uit te
oefenen op de ontwikkelingen. Dat kan vanuit haar functie als expertisecentrum op het gebied van
interoperabiliteitsvraagstukken (kernfunctie 1).
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5 Uitdagingen: veranderingen in
de buitenwereld
MINIMAAL TWEE MAAL PER JAAR VOERT VZVZ EEN SWOT-ANALYSE UIT OM
VERANDERINGEN IN DE OMGEVING , DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE
ORGANISATIE , TE INVENTARISEREN , TE DUIDEN EN HAAR KOERS DAAROP AAN TE
PASSEN . D E KERNVRAAG DIE ZIJ ZICH DAARBIJ STELT , IS STEEDS : GELET OP DE
UITDAGINGEN TE WETEN DE - EXTERNE - KANSEN EN BEDREIGINGEN (O EN T )
DIE ER DE KOMENDE TIJD ZIJN , IN HOEVERRE VZVZ VOLDOENDE IN STAAT IS
OM DAAROP IN TE SPELEN VANUIT HAAR ( DRIE) KERNFUNCTIES .

Voor VZVZ zijn de belangrijkste strategische uitdagingen voor de komende drie jaar:
1. Het leveren van bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van DIZRA/de Landelijke
Zorginfrastructuur en de regierol die VWS daarbij op zich neemt (par. 5.1);
2. Het verwerken van de gevolgen die dit heeft in de functies die VZVZ in het veld vervult (of kan vervullen)
(par. 5.2); en
3. Het op zodanige wijze bijeenbrengen van het stakeholderveld, dat gewenste oplossingen op het gebied
van medische gegevensuitwisseling doelmatig en effectief gerealiseerd worden (par. 5.3).
Hieronder wordt toegelicht waar het bij deze uitdagingen om gaat, en wat die betekenen voor VZVZ.

5.1 Landelijke Zorginfrastructuur en regie VWS op
gegevensuitwisseling
De ontwikkeling van de DIZRA is geschetst in paragraaf 4.3. De DIZRA geeft de kaders aan waarbinnen de
functionaliteiten op de beleidsagenda van VWS en het IB op het gebied van elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg moeten worden gerealiseerd.
VWS beschrijft het volgende beleid3:
•
Wet- en regelgeving op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het gaat onder
meer om het stellen van eisen aan taal en techniek en het afdwingen van elektronische uitwisseling
tussen zorgprofessionals onderling en met de burger. Samen met het veld is een inventarisatie gemaakt
van de vijf gegevensuitwisselingen die de hoogste prioriteit hebben gekregen (de zogenoemde
Focusprogramma’s): BgZ, beelduitwisseling, medicatieoverdracht, eOverdracht en MedMij.
•
Diverse stimuleringsprogramma’s (VIPP) zijn opgezet om elektronische gegevensuitwisseling tussen
zorgaanbieders en patiënten te versnellen.
•
Er is een wetsvoorstel in behandeling dat bepaalde gegevensuitwisselingen wettelijk verplicht stelt,
waarbij de zorgverlener de keuze behoudt van welk uitwisselingssysteem hij gebruik wil maken.
Doelstelling is dat de aangewezen uitwisselingen 100% digitaal worden uitgevoerd.
Al deze ontwikkelingen passen binnen de missie van de VZVZ maar leiden tegelijkertijd tot een aantal
uitdagingen:
•
Het realiseren van Interoperabiliteit: VWS stelt eisen aan taal en techniek, maar maakt geen keuzes op het
gebied van infrastructuur, vanuit de opvatting dat er voor zorgaanbieders keuzevrijheid moet zijn in
3
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zie: https://www.informatieberaadzorg.nl/ en https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/

infrastructuren. De consequentie hiervan is dat verschillende infrastructuren onderling verbonden
moeten worden (met elkaar moeten kunnen communiceren) om landelijke interoperabiliteit mogelijk te
maken. Door VWS worden hiertoe zelf geen initiatieven genomen. Partijen vertegenwoordigd in het
programma Twiin geven hieraan gezamenlijk invulling, de programma’s BGZ, eOverdracht en
Medicatieoverdracht sluiten daarbij aan. In dit licht is het door VZVZ ontwikkelde PROVES-concept een
belangrijke nieuwe dienst van VZVZ, waarvan ook externe partijen en programma’s gebruik kunnen
maken om nieuwe technologieën en zorgtoepassingen te beproeven. Feitelijk wordt PROVES
aangeboden als Generieke Voorziening. Dat hier vraag naar is blijkt: in de afgelopen periode is PROVES
ingezet voor GTS, MedMij, OPEN en Twiin.

•

Het opdrachtgeverschap en financiering van Generieke Voorzieningen: VZVZ heeft diverse Generieke
Voorzieningen ontwikkeld en in beheer genomen (zoals ZORG-AB, LSP+, Mitz en ZORG-ID) en heeft ook
een visie op verdere ontwikkeling van voorzieningen (zoals een autorisatieserver, attributendienst en
loggingsdienst) waarmee het veld ontzorgd kan worden, en de efficiënte en doelmatige besteding van
zorggelden wordt geborgd. Echter dergelijke landelijke voorzieningen passen niet zonder meer in de
vigerende visie op de DIZRA, maar zullen op termijn daar wel onderdeel van moeten worden. Gelet op de
vrij jonge rol die VWS inneemt ten aanzien van regie op de Landelijke Zorginfrastructuur leidt dit tot de
vraag wie als opdrachtgever moet worden beschouwd van de Generieke Voorzieningen (VWS, ZN of de
koepels), en daarmee ook tot de vraag wie de realisatie van deze voorzieningen financiert.

•

Het afwegen van de belangen van verschillende stakeholders teneinde tot een werkbare prioritering te komen:
de wettelijke prioritering (dan wel verplichting) van gegevensuitwisselingen en de stimulering van
bepaalde gegevensuitwisselingen via VIPP-subsidies concurreren voor een deel met het vigerende
Werkplan van de VZVZ en de lopende afspraken met de leden van VZVZ. Omdat leveranciers en
zorgaanbieders beperkte capaciteit hebben om veranderingen door te voeren zal VZVZ haar ontwikkelen implementatieagenda steeds in lijn moeten brengen met de landelijke beleidsagenda. Per
domein/sector wordt (opnieuw) afgewogen welke ruimte beschikbaar is om additionele ontwikkelingen
door te voeren. Dit vraagt om agiliteit en flexibiliteit bij het opstellen en bijstellen van de jaarplannen.

•

Belemmeringen in wet- en regelgeving: VWS zet in op volledig digitale uitwisseling van gegevens. Om dit te
kunnen bereiken is het uitgangspunt dat de gegevensuitwisseling niet afhankelijk mag zijn van de
"uitdrukkelijke toestemming" van de patiënt. Deze is benodigd wanneer de uitwisseling plaatsvindt via
een elektronisch uitwisselingssysteem (art. 15a lid 1 Wabvpz). Naar aanleiding van de uitkomsten van het
Programma GTS en het rapport hierover van de ATR vindt binnen het ministerie van VWS een herijking
van dit wetsartikel plaats. Bij eventuele wetsaanpassing moet beoordeeld worden tot welke (mogelijk
fundamentele) veranderingen dit zal hebben op de opzet en doorontwikkeling van o.a. het LSP.

5.2 Vertaling van veranderingen in de buitenwereld naar de
binnenwereld van VZVZ
•
Profilering
VZVZ is met haar drie kernfuncties uitstekend in staat om de uitdagingen uit haar externe omgeving aan te
kunnen.
Een belangrijke voorwaarde om de die kernfuncties te vervullen is dat het veld VZVZ in de genoemde functies
herkent en erkent. Afgaande op de geluiden uit het veld is die herkenning er nog niet in voldoende mate bij
alle stakeholders, en daardoor ook niet geheel duidelijk hoe de genoemde rollen zich laten vertalen in de
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activiteiten van VZVZ. VZVZ maakt de keuze om zich vanuit de inhoud te profileren. Dit moet leiden tot
betere herkenning in het veld van de (toegevoegde) waarde die VZVZ te bieden heeft en vereist dat er nog
duidelijker (herkenbaarder) keuzes en daarmee focus wordt aangebracht in de producten- en
dienstenportfolio.
Het is van eminent belang, dat de rechtstreeks betrokken partijen VZVZ goed kennen en weten waar en
wanneer VZVZ een rol van betekenis kan spelen. In die zin zal VZVZ zich herkenbaar als expertisecentrum,
beheerder van verschillende afsprakenstelsels en als netwerkcoördinator moeten positioneren. De
koepelorganisaties worden daarbij actief betrokken, zodat zij nog meer in de rol van ambassadeur van VZVZ
komen.
Het hiervoorgaande laat onverlet, dat er ook bepaalde activiteiten zullen zijn, die minder zichtbaar onder het
label van VZVZ worden verricht. Hieraan liggen verschillende beweegredenen ten grondslag. Bij het
Afsprakenstelsel MedMij verricht VZVZ conform de afspraken die hierover zijn gemaakt met de Stichting
MedMij, haar activiteiten uit naam van MedMij.
Bij andere producten en diensten kan een sterke profilering juist bijdragen aan de succesvolle implementatie
en acceptatie in het veld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Koppeltaal, Twiin, PROVES en de Generieke
Voorzieningen.
Om de rol van netwerkcoördinator effectief te kunnen vervullen, zet VZVZ zich bij voorkeur niet prominent
op de voorgrond. Sterke profilering kan daar de effectiviteit schaden. Als netwerkcoördinator is van het
belang dat partijen bijeengebracht worden en in constructieve dialoog tot samenwerking komen. De rol van
netwerkcoördinator vereist een neutrale inzet: het gaat niet om VZVZ, maar om de betrokken partijen.
Richting partijen moet de coördinator bij tijd en wijle wél streng kunnen en mogen zijn, zonder het
commitment te schaden: ‘Hard op de bal, zacht op de speler’. Dit laat onverlet, dat het naar de betrokken
partijen van belang is om ons op deze wijze te profileren.
De uitdaging is om steeds op passende wijze aan de stakeholders te laten zien welke bijdrage VZVZ levert, om
van daaruit herkend en erkend te worden.

•
Implementatie: prioriteiten stellen en beheersen van de ontwikkelagenda
Om aan de toenemende vraag vanuit het veld tegemoet te komen is het belangrijk dat heldere keuzes worden
gemaakt. In samenwerking met het veld moet een behapbare en haalbare/realistische ontwikkelagenda
opgesteld worden. Veldpartijen hebben uiteenlopende belangen, die de haalbaarheid van de ontwikkelagenda
beïnvloeden.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de dynamiek van ontwikkelingen grote invloed heeft op de realisatie van
nieuwe functionaliteiten. Externe ontwikkelingen, verschuivende prioriteiten en stimuleringsprogramma’s
(o.a. VIPP) zijn van directe invloed op de voortgang. VZVZ stelt de ontwikkelagenda inmiddels agile op, zodat
zij mee kan bewegen met die ontwikkelingen. Onmiskenbaar is dat er daarnaast ook capaciteitsvraagstukken
spelen: de beschikbare mensen en middelen zijn begrensd, zowel bij betrokken stakeholders (zorgaanbieders,
ICT-leveranciers en financiers) als bij de organisatie VZVZ.
De uitdaging blijft onverminderd om met de gegeven beperkingen en dynamiek in de komende drie jaren een
maximaal uitdagende ontwikkelagenda te realiseren.
Met betrekking tot personele capaciteit onderzoeken we samen met de RSO’s of er een personele pool
gevormd kan worden, van waaruit zowel de RSO’s als VZVZ mensen kunnen inzetten bij
implementatietrajecten en waardoor tevens opgebouwde kennis behouden blijft.
Voor wat betreft financiële capaciteit spant VZVZ zich in om samen met VWS en ZN te onderzoeken wat de
juiste incentives zijn om gegevensuitwisselingen te realiseren. Te denken valt aan het omvormen van de
inputfinanciering (subsidies) naar meer duurzame resultaatafspraken.
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6 Ambities
Gelet op alle ontwikkelingen in het zorgveld en de functie die VZVZ voor het veld vervult zijn de ambities
voor de periode 2021-2023:
•
VZVZ ondersteunt de implementatie van verschillende Afsprakenstelsels en Generieke Voorzieningen,
altijd vanuit het uitgangspunt, dat de afspraken over het vastleggen, beschikbaar stellen en uitwisselen
van persoonlijke medische gegevens landelijke toepasbaarheid faciliteren en versnippering in
toepassingen, functionaliteiten en systemen zoveel mogelijk voorkomen.
•

VZVZ voegt waarde toe met haar kennis en expertise op het gebied van Interoperabiliteit. Voor elk
Afsprakenstelsel dat onder het beheer van VZVZ is of wordt gebracht, worden ambitieuze doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van aansluitingen, gebruik en kosten.

•

VZVZ bevordert en faciliteert succesvolle samenwerking tussen alle betrokkenen in de keten/het
netwerk, doordat de betrokkenen haar herkennen en erkennen als de partij die bij uitstek geschikt is om
de rol van (netwerk)coördinator te vervullen.

•

VZVZ richt zich op implementatie en gebruik. Het in co-creatie met de veldpartijen, beheren en
(door)ontwikkelen van de functionaliteiten en generieke voorzieningen van de zorginfrastructuur. Dit
leidt tot versnelling van implementatie door het wegnemen van barrières bij implementatie en tot een
meer doelmatige en kostenefficiënte inrichting.

Om deze ambities te realiseren wordt de organisatie verstevigd op de volgende thema’s:
•
Kanaliseren en prioriteren van de vraag naar zorgtoepassingen en functionaliteiten;
•
Netwerkcoördinatie: leveranciersmanagement, sectormanagement en regiomanagement;
•
Samenwerking met ketenpartners en andere opdrachtgevers.
In de volgende paragrafen is dit nader uitgewerkt.

6.1 Kanaliseren en prioriteren van de vraag naar zorgtoepassingen
en functionaliteiten
Om het portfolio beheersbaar te houden moet focus worden aangebracht. De beschikbare capaciteit en
middelen zijn schaars, de informatiebehoefte is groot en dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt.
VZVZ richt zich op het kanaliseren van de behoefte aan uitwisseling tussen netwerk-/ketenpartners; de
inventarisatie en prioriteitenstelling gebeurt sectoroverstijgend. Elk jaar stelt VZVZ met de stakeholders een
ontwikkelagenda op en waar nodig tussentijds bij, zodat deze aansluit bij:
1.
2.
3.
4.

De landelijke agenda van de overheid en/of het IB;
De behoefte van de sectoren (vertolkt door de gebruikersverenigingen, en beleidsmatig bekrachtigd
door het IB, de leden en ZN);
De beschikbare capaciteit bij de leveranciers; en
Compliance en efficiencyverbeteringen in de gebruikte middelen.

VZVZ toetst de agenda doorlopend op prioriteit en haalbaarheid, door af te stemmen met de betrokken
zorgsectoren, leveranciers en beleidsmakers.
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6.2 Netwerkcoördinatie: leveranciersmanagement,
sectormanagement en regiomanagement
Door groei in het producten- en dienstenportfolio en daarmee groei van de organisatie behoeven de interne
organisatie en besturing in de komende drie jaren expliciete aandacht.

LEVERANCIERSMANAGEMENT
De ICT-leveranciers vertalen de wensen en behoeften van het zorgveld in hun producten, waarbij ook zij zich
geconfronteerd zien met versnipperde vragen, onduidelijke prioriteiten en schaarste aan mensen en middelen
om aan alle behoeften te tegemoet te komen.
Leveranciers hebben niet alleen te maken met de vraag van hun klanten naar ondersteuning van de
werkprocessen, maar moeten in toenemende mate voldoen aan de verplichting om patiëntgegevens met
andere zorgaanbieders en patiënten te delen via een veilige, betrouwbare en 24/7 beschikbare infrastructuur.
Onder druk van wetgeving zal voldaan moeten worden aan specifieke (NEN) normen, waarvoor leveranciers
zich moeten certificeren om hun producten en diensten aan te mogen bieden.
Het initiatief van VWS om de digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg te versnellen legt grote
druk op alle betrokken organisaties. Complicerend is dat er (nog) geen zorgbrede afspraken zijn over de
gewenste gestandaardiseerde uitwisselingen. Daardoor worden leveranciers geconfronteerd met wisselende
vereisten vanuit verschillende klantgroeperingen, programma’s en regio’s.
Hoewel er vaak naar de ICT-leveranciers wordt gewezen als bottleneck, spelen ook de klanten
(opdrachtgevers) daarin een rol. Het in samenhang formuleren van een goede “demand”, met juiste
prioritering, is noodzakelijk om de benodigde ontwikkelingen in de komende jaren te realiseren.
VZVZ ondersteunt haar leden, de zorgaanbieders- en patiëntenkoepels, heel concreet door het invullen van
de coördinatiefunctie op de ontwikkeling en implementatie van interoperabiliteitsafspraken met de
leveranciers. Deze activiteit, onderdeel van onze functie als beheerder van Afsprakenstelsels, heet
Leveranciersmanagement. Hoe beter deze taak wordt ingevuld, hoe succesvoller het veld zal zijn in het
daadwerkelijk realiseren van (interoperabele) functionaliteiten op het gebied van elektronische
gegevensuitwisseling.
Om effectief invulling te kunnen geven aan de netwerkcoördinerende functie moet VZVZ beschikken over
het mandaat en de benodigde sturingsmiddelen, die de aangesloten organisaties geheel of gedeeltelijk aan
haar toekennen. Daarbij is het uiteraard ook van belang dat de leveranciers deze rol accepteren. Dat kan
omdat VZVZ vanuit haar neutrale rol tussen de partijen ook de belangen van de leveranciers helpt behartigen.
Voor een goed functionerend netwerk is een duidelijke vastlegging van taken en verantwoordelijkheden voor
elk van de verschillende deelnemers, over programma’s en sectoren heen, onontbeerlijk.
Het verstevigen van het leveranciersmanagement, zowel voor wat de taakomschrijving/positionering betreft
(externe gerichtheid), als de bemensing (interne organisatie) krijgt daarmee hoge prioriteit.

SECTORMANAGEMENT
Het zorgveld (onderverdeeld in sectoren) ervaart druk om alle doelstellingen te realiseren, de vraag naar
digitale zorgtoepassingen is groot en divers, de roep om focus, meer en betere samenwerking tussen de
diverse stakeholders en de noodzaak van heldere prioritering groeit. Inmiddels zijn veel koepelorganisaties
uit verschillende zorgsectoren lid van de vereniging en vertegenwoordigd in het beleidsbepalend orgaan: de
Algemene Vergadering. Met elk lid (en met de LHV) vindt twee maal per jaar bestuurlijk overleg plaats. En op
verzoek soms ook met meerdere van deze leden gezamenlijk.
VZVZ ondersteunt de leden en de vak- en beroepsverenigingen uit de verschillende sectoren bij de
implementatie van zorgtoepassingen om het gebruik daarvan te stimuleren. VZVZ doet dit sectoraal en
regionaal gericht.
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Een sector bestaat uit zorgaanbieders, patiënten,
professionals/zorgverleners, ICT-leveranciers en
gebruikersverenigingen. Enerzijds brengt een sectorteam
de vragen en wensen van het veld bijeen en anderzijds
brengt het team de mogelijkheden van Afsprakenstelsels
en overige diensten naar de sector toe. Een sectorteam
geeft, dankzij haar multidisciplinaire karakter, daarnaast
brede ondersteuning en advies bij implementaties en
uitvoering van programma’s
Omdat de toepassingen sectoroverstijgend zijn, dient er
coördinatie plaats te vinden op de belangen van de
sectoren, zodat het beoogde resultaat daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden.
In het sectormanagement komen de drie kernfuncties die
VZVZ voor het veld vervult samen.

VZVZ functioneert op basis van ‘halen en brengen’. De leden vragen VZVZ om toepassingen, coördinatie,
kennis en expertise. VZVZ heeft van de leden nodig, dat zij actief te sturen op gewenst (noodzakelijk) gedrag
van de zorgaanbieders en individuele zorgverleners op gebied van digitale medische informatie.
Ook het verstevigen van het sectormanagement, zowel voor wat de taakomschrijving/positionering betreft
(externe gerichtheid), als de bemensing (interne organisatie) krijgt hoge prioriteit.

REGIOMANAGEMENT
Regionale Samenwerkingsorganisaties voor Zorg & ICT (RSO’s) en andere regio-organisaties zijn belangrijke
samenwerkingspartners. Deze organisaties staan dicht bij de gebruikers (zorgaanbieders) en bezitten een
regionale infrastructuur voor afspraken, implementaties en beheer. Zij voeren op regionaal niveau
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verschillende taken uit met betrekking tot het beheer en de ondersteuning van elektronische
gegevensuitwisseling. Het regiomanagement is dus gericht op de samenwerking met deze organisaties.
Voor RSO’s zijn de producten en diensten van VZVZ een onderdeel van een breder dienstenpakket dat zij
leveren aan de zorgaanbieders in de eigen regio. Voor de RSO’s is het van belang dat afspraken over de
diensten van de landelijke zorginfrastructuur passen in het regionale beleidskader, in het huidige
dienstenaanbod en in de geplande ontwikkelingen. Het voorkomen van dubbeling in taken en investeringen is
essentieel. De binding die de RSO’s hebben met de regionale vertegenwoordigingen maakt het voor VZVZ en
de ketenpartners mogelijk om op alle niveaus te participeren in de relevante netwerken en te opereren in lijn
met de daar bestaande structuren.
Als het gaat om gegevensuitwisseling in brede zin, dan heeft VZVZ landelijke interoperabiliteit als focus. De
RSO’s zijn regionaal georiënteerd en georganiseerd. VZVZ en de RSO’s vinden elkaar wederkerig in trajecten
die opschaalbaar zijn: regionale pilots en/of implementaties in combinatie met landelijke uitrol.
Afgelopen jaren is de samenwerking met de RSO’s en andere samenwerkingsorganisaties in de regio
veranderd: de vraag om regie, uniformiteit en standaardisatie groeit.
Met de groei van het aantal Afsprakenstelsels en overige diensten van VZVZ, groeit ook de vraag vanuit
programma’s en het zorgveld sterk. Technische vraagstukken komen steeds vaker aan bod, waarbij de kennis
en kunde op IT-gebied per regio en in het verlengde daarvan, de zorgaanbieders, erg verschilt. VZVZ zoekt
naar manieren om ondanks het ontbreken van voldoende capaciteit en middelen, in samenwerking met de
regio’s en regionale instellingen, succesvolle pilots en implementaties te realiseren. Door de schaarste aan
mensen en de wens om opgedane kennis te kunnen behouden is het plan opgevat om gezamenlijk een pool
van mensen te vormen. Hiermee kan kennis en kunde opgebouwd worden, in verschillende trajecten gebruikt
en hergebruikt worden en die kennis en kunde wordt behouden. Effectief, doelmatig en efficiënt.

VZVZ ondersteunt de regio’s en de zorgaanbieders bij de implementatie van nieuwe zorgtoepassingen
door:
•
Advies en informatie;
•
Implementatiemethodiek per stelsel/product;
•
Faciliteren van workshops en trainingen (online en op locatie);
•
Samenwerking met intermediaire partijen voor implementaties.
De activiteiten die de RSO’s voor VZVZ verrichten worden vergoed op basis van afspraken met betrekking tot
aansluiting en gebruik door (met name eerstelijns) zorgaanbieders. Deze vorm van vergoeding is niet meer
passend bij de samenwerkingsvorm die we inmiddels met elkaar hebben. In afstemming met ZN wordt
gewerkt aan een andere wijze van financieren, waarbij uitgegaan wordt van resultaatafspraken voor
specifieke programma’s. Dat kan gaan over het aansluiten van zorgaanbieders uit andere zorgsectoren, pilots
voor innovatietrajecten en implementaties van nieuwe Afsprakenstelsels en producten.
In de nieuwe samenwerking worden contractuele afspraken gemaakt met RSO Nederland, en met de
afzonderlijke regio’s, over uniformiteit en standaardisatie om samen efficiënt en succesvol landelijke
implementaties te realiseren. De overgang vraagt om strategische besluitvorming en tijd, zodat de RSO’s zich
kunnen voorbereiden op de nieuwe vorm van bekostiging.

6.3 Samenwerking met ketenpartners en andere opdrachtgevers
In het kader van de realisatie van haar ontwikkelagenda werkt VZVZ nauw samen met andere kennis- en
expertiseorganisaties zoals Nictiz, VECOZO, ZiN, Logius en CIBG.
Binnen deze samenwerkingsrelaties is in veel gevallen sprake van ketenafhankelijkheid: het product of de
dienst van een organisatie is noodzakelijk voor de producten of diensten van VZVZ. De
ketenafhankelijkheden moeten daarom zo goed mogelijk worden gemanaged. Tevens zijn daarmee doublures
en witte vlekken in de dienstverlening te voorkomen.
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KETENPARTNERS
•
VWS: ontwerpt wet- en regelgeving. Voor de implementatie is het ministerie afhankelijk van het veld.
VZVZ heeft de organisatie en structuur om de partijen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie
bijeen te brengen. Ook bij calamiteiten en in crisissituaties staat VZVZ VWS met raad en daad bij.
•
CIBG: vooralsnog kunnen zorgverleners uitsluitend met UZI-middelen toegang krijgen tot elektronische
uitwisselingssystemen zoals het LSP. De uitgifte van deze middelen en het beheer is in handen van CIBG.
Wanneer er technische issues rijzen met betrekking tot de UZI-middelen heeft dat direct effect op de
toegankelijkheid van het LSP. VZVZ zet in op ontkoppeling van de registratie (URA) en de middelen (UZIpas) zodat ook andere aanbieders een toegangsdienst kunnen leveren. Logius: voor toegang tot
bijvoorbeeld Volgjezorg.nl, maar ook tot Mitz hebben burgers DigiD nodig. Logius is de beheerder van
DigiD.
•
Nictiz: is als expertisecentrum op het gebied van informatiestandaarden zo mogelijk de belangrijkste
ketenpartner van VZVZ. Het betreft tal van werkzaamheden die voorafgaan aan de
implementatiewerkzaamheden die VZVZ uitvoert. Een groot verschil is dat Nictiz financieel en
beleidsmatig aan VWS is gebonden. VZVZ is beleidsmatig en financieel aan de zorgaanbieders en ZN
verbonden. In sommige projecten en programma’s is er sprake van vervlechting van uitvoering (MedMij,
Medicatieoverdracht, programma Met Spoed Beschikbaar). Bij voortduring is het zaak de taakverdeling
scherp en helder te houden of te krijgen waar dat niet het geval is. Het is essentieel dat de werkplannen
van Nictiz en VZVZ onderling zijn afgestemd.
•
Zorginstituut Nederland: ZiN is de beoogd beheerder van informatiestandaarden in de zorg. De relatie
met ZiN moet nog verder worden opgebouwd.
•
VECOZO: dit is de beheerder van infrastructuren voor administratieve taken in de zorg, zoals het
declaratieverkeer (AGB) of systemen voor kwaliteitsmetingen (Vektis). VECOZO levert aan VZVZ de
online opt-in-dienstverlening: de toestemming die een burger geeft, wordt via een applicatie van
VECOZO aan de zorgaanbieder gestuurd, zodat deze de toestemming in zijn XIS kan verwerken. VZVZ
werkt nauw samen met VECOZO ten behoeve van de realisatie van Generieke Voorzieningen, zoals Mitz.
Daarnaast is VECOZO voorzien als één van de afnemers van ZORG-AB.

OPDRACHTGEVERS
•
Stichting MedMij: stichting MedMij heeft VZVZ de opdracht gegeven het Afsprakenstelsel MedMij te
beheren.
•
Stichting Koppeltaal: stichting Koppeltaal heeft VZVZ de opdracht gegeven het Afsprakenstelsel
Koppeltaal te beheren en de besturing van de stichting over te nemen.
•
VWS: VWS is opdrachtgever voor het RIVM vaccinatiesysteem, de Corona Opt-In noodvoorziening en
ondersteuning bij de PKIO-Certificaat vervanging(en).
VZVZ voert met al deze partijen periodiek gesprekken op bestuurlijk- en directieniveau over ontwikkelingen
op het gebied van de ketenafhankelijkheid, zodat hierop tijdig valt te anticiperen en acteren. De
ontwikkelingen in het producten- en dienstenportfolio, de voortgang van de samenwerking en de uitkomsten
van de stakeholderanalyses vormen de input voor die gesprekken.
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7 Strategische doelen en nieuwe
accenten in het producten- en
dienstenportfolio
7.1 Strategische kerndoelen 2021-2023
Gelet op alle ontwikkelingen in het zorgveld en de rollen die VZVZ kan vervullen worden de volgende vier
strategische doelen gehanteerd voor de periode 2021-2023:
1.
2.
3.

4.

Het in co-creatie met de veldpartijen, doorontwikkelen van de functionaliteiten en voorzieningen van het
duurzaam informatiestelsel voor de zorg;
Het positioneren van VZVZ als betrouwbare en slagvaardige kennis- en uitvoeringsorganisatie van het
zorgveld en partij in het landelijk beleidsoverleg van VWS, IB en ZN;
Het als organisatie doorgroeien. VZVZ moet innovatief en flexibel in kunnen spelen op de dynamische
ontwikkelingen in de zorg-ICT, met behoud van de kwaliteit en veiligheid van de operationele
dienstverlening;
Het benutten van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis, om daarmee tot (nog) meer
structurele beschikbaarheid van elektronische gegevens in de zorg te komen.

7.2 Nieuwe accenten in de producten- en dienstenportfolio
VZVZ ondersteunt haar opdrachtgevers (de leden en de overige opdrachtgevers) in het concreet, consistent
en praktisch formuleren en realiseren van hun behoefte bij complexe vraagstukken op het gebied van
landelijke interoperabiliteit.

VZVZ blijft afsprakenstelsels ontwikkelen en beheren. Het exploiteren van de daarop functionerende
infrastructuren) behoeft niet per definitie door VZVZ te gebeuren. Uitgangspunt is dat VZVZ dat alleen doet,
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als de markt hier geen rol kan of wil spelen en/of onze exploitatie aanzienlijk efficiënter is voor de zorg. Dit
brengt met zich mee, dat VZVZ periodiek haar producten- en dienstenportfolio beoordeelt en kan besluiten
sommige activiteiten over te dragen of over te laten aan andere partijen.
Met betrekking tot het LSP geldt dat het Afsprakenstelsel AORTA één van de belangrijkste pijlers in het
fundament van VZVZ is en blijft. Het LSP is inmiddels een vaste waarde in de zorg en heeft nog veel
groeipotentie. AORTA/LSP is eveneens een belangrijke factor in de kennisontwikkeling inzake het beheren en
exploiteren van Afsprakenstelsels. Daarmee blijft AORTA/LSP een belangrijke positie innemen binnen het
producten- en dienstenportfolio.
Om kostenefficiënt en doelmatig uitwisseling tussen (decentrale) systemen te realiseren die binnen de
Landelijke Zorginfrastructuur passen, zijn er verschillende Generieke Voorzieningen gerealiseerd of in
ontwikkeling:
•
•
•
•

ZORG-ID: identificeren van personen, organisaties of systemen en verifiëren van de geldigheid van
gebruikte identificatiemiddelen (UZI-middelen);
Mitz (Online Toestemmingsvoorziening): Toekennen, intrekken en verifiëren van rechten van personen
en organisaties op het benaderen van gegevens;
ZORG-AB: Voor zorgcommunicatie relevante, gegevens van zorgpartijen (zorgaanbieders,
indicatieorganen, zorginkopers), zorgverleners, zorgmedewerkers en mantelzorgers;
PROVES: Beproeven van nieuwe technologieën, afsprakenstelsels en zorgtoepassingen voordat ze
volledig zijn gespecificeerd en/of uitontwikkeld. Ook kan PROVES ingezet worden om nieuwe
zorgtoepassingen gecontroleerd in gebruik te nemen. Hiermee biedt VZVZ een proeftuin die het
mogelijk maakt om te toetsen of deze ontwikkelingen rijp zijn voor breder gebruik.

Op basis van de strategische kerndoelen voorzien wij voor de komende drie jaar de volgende
accentverschuivingen in het portfolio:
•
De (vijf) Focusprogramma’s van het IB krijgen prioriteit in de
ontwikkelagenda van VZVZ: Medicatie-overdracht en digitaal
receptenverkeer, Beelduitwisseling (Twiin), uitwisseling van de
BgZ tussen medisch specialistische zorginstellingen, eOverdracht
en MedMij.
•

In het kader van de Landelijke Zorginfrastructuur voorziet VZVZ in
het realiseren van Generieke Voorzieningen (bijv. Authenticatieen identificatiefunctionaliteiten van zowel zorgverleners als
burgers (ZORG-ID), online toestemmingsvoorziening Mitz, en
ZORG-AB).

•

Alle Afsprakenstelsels die bij VZVZ in beheer zijn worden doorontwikkeld voor wat betreft techniek
(bouwstenen en FHIR) en gereed gemaakt voor aansluiting van de burger/patiënt (bijv. LSP+,
autorisatieserver).

•

De ontwikkeling van zorgtoepassingen/processen voor nieuwe doelgroepen en/of gebruikers geschiedt
infrastructuurneutraal.

Voor alle (door-)ontwikkelingen geldt dat deze altijd plaatsvinden op basis van heldere vraag- en
opdrachtformulering door de sector (usecase en businesscase).

23

•

Koppeltaal krijgt nog meer de positie als product waarmee zorgaanbieders (niet alleen uit de GGZsector) blended care vorm kunnen geven (met name e-health).

•

Het doorvoeren van de benodigde, maar nu nog onbekende, aanpassingen die zullen volgen uit de Wegiz,
de onderliggende AMvB’s en NEN-normen.

•

De coronacrisis heeft de noodzaak van de beschikbaarheid van medische gegevens in acute situaties
expliciet duidelijk gemaakt. Samen met het veld wordt onderzocht hoe de noodoplossing gebruikt kan
worden om tot een duurzame oplossing te komen.

Voor opdrachten die op de ontwikkelagenda zijn opgenomen is de benodigde capaciteit voorzien. Gelet op de
groei van VZVZ is het in toenemende mate lastig om intern de personele capaciteit vrij te maken voor
bijzondere projecten, die een strategisch belang dienen (extern veroorzaakte calamiteiten). Voorbeelden uit
de afgelopen jaren zijn de niet-voorziene activiteiten in het kader van de Corona opt-in (2020), de
ondersteuning van CIBG en VWS bij de vervroegde vervanging van de G21 UZI-servercertificaten (2019) en
de opdracht om samen met Nictiz het programma Gegevensuitwisseling Acute Zorg (inmiddels omgedoopt
tot: Met Spoed Beschikbaar) uit te voeren (2020). Het uitvoeren van onvoorziene maar urgente toegevoegde
opdrachten vergt steeds tijdig aanvullende capaciteit en bekostiging of gaat ten koste van de geplande
activiteiten.

7.3 Ontwikkeling portfolio
In het portfolio wordt onderscheid gemaakt tussen:
•
Zorgtoepassingen/processen: HWG, MG, Ketenzorg, Acute Zorg, Beelduitwisseling, eOverdracht, JGZ,
BabyConnect, Basis Data Set JGZ.
•
Afsprakenstelsels: AORTA/LSP, MedMij, Koppeltaal, Twiin (in projectontwikkeling).
•
Generieke voorzieningen/diensten: ZORG-ID, LSP+, Mitz, ZORG-AB, Twiin Portaal, PROVES,
Koppeltaal, Volgjezorg als onderdeel van LSP+.
Hieronder volgt per basisactiviteit:
•
Korte omschrijving van het stelsel of de voorziening;
•
De (meerjaren-)speerpunten voor 2021-2023;
•
Het benodigde budget of de begroting.

7.3.1

AORTA/LSP

LSP is de centrale voorziening binnen het afsprakenstelsel AORTA. Aankomende jaren ligt de focus op het
benutten van het LSP door te verbreden met nieuwe zorgtoepassingen; Ketenzorg, Medicatieoverdracht,
specialistische zorg, Acute Zorg, eOverdracht. Er zijn veel ontwikkelingen die met het LSP te maken hebben.
Het is niet duidelijk wanneer of in welke volgorde deze zullen komen, dit is afhankelijk van prioriteiten die het
IB vaststelt. In het werkplan worden hierover afspraken gemaakt met de XIS-leveranciers. Veel van deze
ontwikkelingen betekenen ‘alleen’ het toevoegen van nieuwe berichten en bouwstenen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

24

LSP gereed maken voor Mitz;
LSP gereed maken voor brede ondersteuning van FHIR en daarmee de mogelijkheid om een migratiepad
te bieden voor partijen die nog niet over zijn op FHIR (CDA <-> FHIR conversies);
Het LSP zal meerdere gegevensdiensten van MedMij gaan ondersteunen. De komende jaren leidt dit tot
aanpassingen van het LSP;
Voor het gebruik van FHIR zal het LSP op IRIS moeten gaan werken: de nieuwe versie van de software
van Intersystems;
Momenteel (2020) staat alles in het licht van de realisatie van AORTA-publicatie 8100. AORTApublicatie 8100 is de versie om AORTA gereed te maken voor opschaling van nieuwe zorgtoepassingen
op basis van bouwstenen. Daarvoor moet het LSP aangepast worden.
Optimaliseren van het gebruik van authenticatiemiddelen, o.a. conditionele query en het ondersteunen
van nieuwe authenticatiemiddelen (zoals een alternatief voor UZI-middelen);
Het koppelen van AORTA aan XDS-uitwisselingsstructuren, waarmee het LSP een knooppunt wordt
binnen het afsprakenstelsel Twiin;

8.

Wetswijzigingen op het gebied van uitwisseling van patiëntgegevens in de zorg zullen ook tot
aanpassingen leiden van het LSP;
9. Het LSP wordt beter geschikt gemaakt om generieke functies ook buiten AORTA te kunnen inzetten;
‘compartimentering’. Dit geldt o.a. voor logging en autorisatie;
10. Infrastructureel is het LSP op dit moment uitstekend ingericht na een flinke uitbreiding aan het begin van
2020. Een aantal aanpassingen en uitbreidingen kan verwacht worden. Wanneer het gebruik van het LSP
sterk toeneemt, zal overwogen worden weer een loadbalancer in gebruik te nemen;
11. LSP moet altijd het berichtenverkeer aan kunnen. Dat betekent dat we voorzien dat het LSP proactief
uitgebreid wordt voor autonome groei in aankomende jaren.

7.3.2

ZORG-ID

ZORG-ID is een centraal authenticatieplatform in de zorg, dat sinds 29 juni 2017 operationeel is. Het
platform stelt ICT-dienstverleners in staat om hun klanten (zorgaanbieders die gebruik maken van een UZIpas) zich probleemloos te laten identificeren en authentiseren. Het platform lost niet alleen bestaande issues
op, maar is ook zo ontworpen dat het toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt. De technologie en
infrastructuur van ZORG-ID en de mogelijkheid die deze bieden om alternatieve identificatiemiddelen te
introduceren, kunnen op termijn leiden tot significante kostenbesparingen en een aanzienlijk verbeterde
gebruikerservaring voor de zorgsector.
Speerpunten voor de komende jaren:
•
Onderhoud van de ZORG-ID-software en -infrastructuur en daarmee blijvend voldoen aan wet- en
regelgeving en security-eisen;
•
Doorontwikkeling van ZORG-ID, niet alleen voor wat betreft de geboden functionaliteit, maar ook voor
wat betreft de ondersteunde platformen en devices;
•
Voortzetting van de groei van het aantal aangesloten partijen (XIS-leveranciers en zorgaanbieders);
•
Samen met de ketenpartners ontwikkelen van een alternatief voor de MNON (Medewerker Niet Op
Naam) pas;
•
Samen met de ketenpartners ontwikkelen van een alternatief voor de UZI-pas-op-naam;
Verder verkennen van de mogelijkheden voor patiëntauthenticatie met ZORG-ID.

7.3.3

MedMij Beheer

Het MedMij-Afsprakenstelsel is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van
gezondheidsgegevens via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) tussen zorgprofessionals en
zorggebruikers. VZVZ is de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het MedMijAfsprakenstelsel, begeleidt een deel van het toetredingsproces, draagt zorg voor de deelnemersadministratie
en ziet toe op de security-eisen van het stelsel. Daarnaast speelt VZVZ vanaf 2020 ook een rol in het
aansluiten van zorgaanbieders bij MedMij.
Speerpunten aankomende jaren:
Korte termijn
1. Focus op aansluiten DVZA’s
2. Focus op verbeteren eerste leerpunten (PROVES/GLG’s)
3. Focus op eerste gebruikers/opschaling (200.000)
4. Projecten: zandbak (bijna afgerond), Managementrapportage, Handhaving
Lange termijn
1. Evaluatie bestaande ontwikkelagenda:
o Doorontwikkelen AS naar nieuwe ontwikkelingen (vaccinaties)
o PGO als cockpit voor je gezondheid
o Gebruiksvriendelijk inloggen
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2.
3.

Stimuleren gebruik (ZA’s, personen) & opschaling
Verder borgen beheeractiviteiten (Handhaving, Netwerkregie, Toetreding, RfC’s)

7.3.4

Koppeltaal

Koppeltaal integreert, in principe binnen het IT-domein van één GGZ-instelling, informatiestromen uit ehealth, ROM en EPD in de werkomgeving van de behandelaar en cliënt. Doel is meer keuzevrijheid in blended
behandelen, hergebruik, het eenvoudig integreren van applicaties en stimuleren van blended care in de zorg.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Intensivering aansluitingen en gebruik Koppeltaal bij GGZ;
2. Verkenning en uitbreiding Koppeltaal in Sector Ziekenhuizen en VVT;
3. Technische upgrade naar vigerende standaard HL7FHIR STU3/R4;
4. Aansluiting op MedMij (KoppelMij);
5. Uitbreiding onderzoeken naar andere categorieën interventies zoals wearables en VR
6. Ontwerpen nieuwe gemeenschappelijke voorzieningen;
7. Aansluiting bij uitwisseling Europa;
8. Ontsluiting van gegevens voor Research en Kwaliteit.

7.3.5

LSP+

VZVZ is deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA).
Deze functionaliteit is een toevoeging op het bestaande Landelijk Schakelpunt (LSP). Door het AORTA-stelsel
aan te sluiten op het MedMij-stelsel wordt de patiënt geholpen over zijn eigen gegevens te beschikken en kan
in potentie veel content snel ontsloten worden. De zorgaanbieder kan op basis van zijn AORTA-aansluiting
eenvoudig deelnemen aan MedMij. De XIS-leverancier kan met beperkte investering zijn klanten laten
deelnemen aan MedMij. De dienst LSP+ is intensief afgestemd met de XIS-leveranciers.
Speerpunten voor de komende jaren:
Fase 1 is afgerond. Fase 2 en doorontwikkeling na fase 2 bevatten deze speerpunten:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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Landelijke opschaling. Tot nu toe zijn gecontroleerde livegangen ondersteund. De volgende stap is de
landelijk uitrol, zodat elke zorgaanbieder zich kan aanmelden om aan te sluiten. Leveranciers van XIS-en
moeten hiervoor hun systemen aanpassen met onder andere de gerichte vraag en de
beschikbaarheidstoets. VZVZ moet intern aanpassingen doen in de administratie (bij het SIC), monitoring
(rapportages door de afdeling Business Intelligence) en het beheerproces (inrichting servicedesk en
servicemanagement);
Uitbreiden van de MedMij dienstverlening zodat de verschillende VIPP-programma’s (OPEN, VIPP-GGZ,
VIPP5) ondersteund kunnen worden:
a. Verzamelen BgZ;
b. Verzamelen BgGGZ;
c. Verzamelen PDF/A;
d. Uitbreiden verzamelen medicatiegegevens (programma Medicatieoverdracht).
Realiseren van de MedMij usecase ‘Abonneren en Notificeren’ zodat de zorggebruiker bij
beschikbaarheid van nieuwe gegevens een notificatie krijgt;
Realiseren van de MedMij usecase ‘Delen’ zodat de patiëntgegevens kan sturen naar de zorgaanbieder,
zoals het delen van medicatiegebruik en (zelf)metingen;
LSP+ zorgt voor vertaling van HL7v3 naar FHIR, in de toekomst zullen ook FHIR -berichten direct vanuit
de bron ondersteund worden. Naast ontwikkeling op LSP+ is LSP-on-FHIR hiervoor een
randvoorwaardelijk traject;
Voldoen aan de doorontwikkeling van het MedMij afsprakenstelsel en versiebeheer;

7.

Onderzoek hoe de componenten van LSP+ ingezet kunnen worden als gemeenschappelijke diensten,
zoals:
a. Autorisatieserver;
b. Vertaalservice.

7.3.6

Mitz (programma OTV; Online Toestemmingsvoorziening)

Het programma OTV levert één (generieke) online Toestemmingsvoorziening (Mitz) op waar burgers
toestemmingskeuzes voor uitwisseling van hun medische gegevens kunnen vastleggen en beheren en waar
zorgverleners toestemmingen kunnen raadplegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Breed uitrollen van de voorziening Mitz in de eerste en tweede lijn (2021-2022) inclusief migratie van
bestaande toestemmingen naar Mitz (als die voldoen aan de wettelijke vereisten);
2. Verbreden van de inzetbaarheid van Mitz naar de langdurige zorg en (wetenschappelijk) onderzoek
(2021 – 2023);
3. Intensiveren van de inzet uit hoofde van landelijke programma’s als Acute Zorg, Medicatieoverdracht en
Twiin (2021 – 2023);
4. Service- en beheerorganisatie voor Mitz bestendigen.

7.3.7

ZORG-AB (voorheen ZAB)

ZORG-AB is een gemeenschappelijke voorziening voor adresinformatie die alle dienstverleners in de zorg
kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen. ZORG-AB ondersteunt bij het
adresseren van de ontvanger t.b.v. het versturen van patiëntgegevens en bij het bepalen van identificerende
gegevens van de afzender van die patiëntgegevens. Per 23 juli 2020 is het ZAB (adresboek voor LSP)
overgegaan naar ZORG-AB waardoor het beschikbaar is voor zowel LSP-aangesloten deelnemers als overige
zorgaanbieders.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Directe interface tussen LSP en ZORG-AB;
2. Abonneren en notificeren;
3. Extra autorisatielaag, zodat zorgaanbieders kunnen bepalen welke informatie wel of niet buiten hun
eigen onderneming wordt gedeeld;
4. Zoekfunctie uitbreiden met straal van x km’s;
5. Ontsluiten aanvullende bronsystemen.

7.3.8

Twiin Portaal

Het project DVDexit is een versnellingstraject, onderdeel van het programma Twiin, om de DVD uit te faseren
en radiologische beelden en verslagen digitaal uit te kunnen wisselen tussen zorgverleners en met de patiënt.
Deze functionaliteit van Twiin vervangt het gebruik van de DVD door het bieden van een portaal om met
verschillende niveaus van integratie beelden en verslagen uit te wisselen tussen instellingen. Ook is het
mogelijk om veilig gegevens met niet-aangesloten zorgaanbieders en patiënten te delen.
De speerpunten voor 2021 zijn:
1. Afronden van de aansluiting van alle ziekenhuizen in Nederland, om zo tot een landelijke dekking te
komen. Hiervoor is een landelijk implementatieteam gevormd;
2. De realisatie van de mogelijkheid om de BgZ tussen ziekenhuizen als PDF uit te wisselen (nodig in het
kader van de COVID-19 uitbraak);
3. Aansluiten van zelfstandige klinieken, radiotherapiecentra en het bevolkingsonderzoek;
4. Delen van beelden met eerstelijns zorg;
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5.
6.

Delen van beelden met patiënten;
Verbreden naar andere doelgroepen.

Doorontwikkeling:
7. Introduceren van nieuwe functionaliteit zoals het meesturen van dossiers, het versturen van beelden
naar researchinstellingen, het versturen van beelden naar AI-services.

7.3.9

IT & Innovatie

De afdeling IT & Innovatie (I&I) van VZVZ is verantwoordelijk voor het adviseren over en het behandelen van
innovatievraagstukken (Innovatie), het uitvoeren van PoC’s en beproeven van nieuwe toepassingen
(PROVES) en het uitvoeren van programma’s (Programmamanagement). Dit leidt tot een doelmatig en
beheersbaar voortbrengingsproces van nieuwe dienstverlening.

INNOVATIE
Innovatie is het ontdekken en beproeven van technologie om iets sneller, handiger, goedkoper of beter te
maken. Dat kan ook nieuw gebruik van bestaande technologie zijn. Daarmee kan innovatie bijdragen aan het
doel van VZVZ om juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek te leveren.
Onder innovatie valt ook het actief volgen van trends en ontwikkelingen op het gebied van Zorg-ICT, het
volgen van het IT-beleid van de stakeholders en het bieden van advies en kennisoverdracht op
interoperabiliteitsvraagstukken.
Externe verzoeken om nieuwe dienstverlening of innovatievragen vanuit de eigen organisatie worden
voorgelegd aan I&I. I&I beoordeelt als eerste of het vraagstuk ook hoort bij de taakstelling van VZVZ. Indien
dat het geval is, vindt er nader onderzoek plaats; dat betreft het uitvoeren van een informatieanalyse,
stakeholderanalyse, het uitwerken van een business case en het onderzoeken van de
financieringsmogelijkheden. Als onderdeel van dit proces kan het wenselijk zijn dat eerst beproefd wordt of
de technische uitwerking uitvoerbaar is en/of wat de impact daarvan is. Hiervoor voert PROVES een Proof of
Concept (PoC) uit. Wordt er op basis van het onderzoek besloten om het vraagstuk op te pakken, dan start
een programma en krijgt het programmaplan verder vorm.

PROVES
Introductie of vernieuwing van gegevensuitwisselingen in de zorg zijn complexe aangelegenheden. Dit maakt
dat uitwisseling niet vanzelf gaat. Uit ervaring is gebleken dat het voorafgaand aan de introductie van nieuwe
gegevensuitwisselingen zeer waardevol is om te kiezen voor een gefaseerde uitvoering. De PROVES-aanpak
voorziet hierin. PROVES biedt een platform om nieuwe technische concepten of nieuw ontwikkelde
standaarden eerst technisch te beproeven door middel van PoC’s. De uitkomsten van de PoC kunnen gebruikt
worden om de architectuur en/of gegevensstandaarden verder te verbeteren. PROVES biedt ook de
mogelijkheid om nieuwe gegevensuitwisselingen op een gecontroleerde manier naar productie te brengen.
Gecontroleerde livegangen (GLG) beproeven in een realistische omgeving de impact op de processen van de
zorgverleners. Ook dit kan leiden tot adviezen voor verbetering.

PROVES staat voor een specifieke en herkenbare aanpak met de volgende kenmerken:
•
Stap 1. Technische beproeving met betrokkenheid van alle stakeholders; en
•
Stap 2. Uitvoering pilot in de praktijk met betrokkenheid van eindgebruikers.
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Door het bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders en expertises, het begeleiden van de
technische beproeving en GLG’s met onafhankelijke evaluatie en verbetervoorstellen biedt PROVES de basis
voor een succesvolle landelijke uitrol.
PROVES heeft sinds 2017 voor de programma’s MedMij, GTS en Twiin diverse technische beproevingen
uitgevoerd en GLG’s begeleid. Deze werkzaamheden lopen door in 2021.
Het programma PROVES heeft sinds de opstart naast de staande organisatie gefunctioneerd. Het doel is om
de PROVES-activiteiten per 2021 integraal onderdeel te laten uitmaken van de VZVZ-organisatie waarbij
PROVES als zelfstandig label wordt neergezet en het als dienst aangeboden wordt aan derden.

PROGRAMMA’S
In de afgelopen periode zijn de grotere projecten en programma’s die onder de verantwoordelijkheid van
VZVZ vielen voornamelijk aangestuurd door externe medewerkers. Het nadeel hiervan is, naast de hogere
kosten, dat de opgedane kennis en kunde niet behouden wordt voor de eigen organisatie. Daarbij is het
moeilijker om over de verschillende programma’s een goede, gestandaardiseerde werkwijze te hanteren.
Reden voor externe inzet is tot op heden dat programma’s worden gefinancierd met een eigen budget,
waardoor structurele financiering binnen de formatie niet mogelijk was. Gezien de gestage groei van het
aantal programma’s waar VZVZ verantwoordelijk voor is, is een permanente behoefte ontstaan aan capaciteit
voor programmamanagement. In 2021 wordt daarom een kernteam met programmamanagers ingericht voor
de uitvoering van de grotere projecten en programma’s.
Als onderdeel daarvan zal ook het (strategisch) programma ‘Portfolio management’ verder ingericht worden.
Dit zal gericht zijn op het doen van de juiste dingen en een slimme verdeling en samenhang tussen projecten
en lijnactiviteiten. Dat betekent focus op de doelstellingen en baten binnen heldere kostenkaders - ter
ondersteuning van het management - zonder het primaire proces te veel te verstoren of de
verantwoordelijkheid over te nemen van de lijnorganisatie. Daarnaast richt het zich op het vergroten van de
effectiviteit en efficiëntie van project- en programmamanagement over meerdere projecten en programma's
met onafhankelijke doelstellingen.

7.4 Decentrale vergoedingen (Kassiersfunctie)
Er zal een herijking plaatsvinden van de vergoedingsgrondslagen. Dit wordt georganiseerd via overleg tussen
ZN en het zorgveld.

7.5 Projecten (Ontwikkeling)
7.5.1

Programma Twiin

Het programma Twiin faciliteert meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke
voorzieningen en landelijke afspraken, zodat zorgverleners veilig medische gegevens kunnen uitwisselen met
elkaar én met patiënten. Oplossingen zijn generiek en kunnen meerdere zorgtoepassingen ondersteunen. Ze
zijn opschaalbaar en uitbreidbaar en maken zoveel mogelijk gebruik van (internationale) standaarden. Om
focus te houden en oplossingen te beproeven in de praktijk, richten we ons op de volgende vijf
zorgtoepassingen:
•
•
•
•
•
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Beeldbeschikbaarheid;
Basisgegevensset Zorg (BgZ; in kader van Registratie aan de Bron);
Labuitslagen voor apothekers (in kader van Medicatieoverdracht);
Verpleegkundige overdracht (in kader van eOverdracht);
Perinatologie (in kader van BabyConnect).

In het kader van Twiin is inmiddels een tijdelijke voorziening ontwikkeld om het gebruik van DVD's in de zorg
uit te bannen; " Twiin-portaal/DVD-exit”.
In Twiin gaan we uit van het concept van ‘knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen’ zoals
geformuleerd in de visie op de samenhangende zorginfrastructuur. Zo wordt landelijk uitwisselen en
beschikbaar stellen mogelijk en blijven regionale/lokale vrijheden behouden. Bestaande infrastructuren, zoals
XDS-regio's en het LSP, kunnen mits ze aan de het afsprakenstelsel voldoen, als knooppunt tot het stelsel
toetreden.
2021 staat in het teken van 'Laten zien dat Twiin werkt'. Inhoudelijke resultaatgebieden 2021:
•
Project Knoop: Verbinden van de bestaande regionale XDS netwerken
•
Project DVDexit: Verder uitfaseren van de DVD en in beheername door VZVZ
•
Project eOverdracht: Ontwerpen en beproeven van de infrastructuur voor de verpleegkundige
overdracht
•
Pilot Beeldbeschikbaarheid: Realiseren van de gevraagde tijdlijn-functionaliteit door zorgverleners
•
Pilot BgZ: Aantonen dat de BgZ uitgewisseld kan worden middels twee uitwisselconcepten

Voor 2022 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:
1. Beheren organisatie en afsprakenstelsel.
2. Ontwerpen en uitrol nieuwe zorgtoepassingen:
o Labwaarden voor apothekers – Medicatie Overdracht;
o Kwaliteitsregistratie;
o Onderzoek faciliteren.
3. Verdere ontwerpen en landelijk beschikbaar maken gemeenschappelijke voorzieningen:
o ZIB-register;
o Machtigingen.

7.5.2

Programma Met Spoed Beschikbaar

DOEL PROGRAMMA
Op 9 oktober jl. zijn de Ambulancezorg Nederland, InEen, LHV, VWS, NFU, NVZ, Nictiz, Patiëntenfederatie
Nederland, VZVZ en ZN bijeengekomen en is door deze stuurgroep het startsein gegeven voor het
programma Met Spoed Beschikbaar (voorheen: Gegevensuitwisseling Acute Zorg). De ambitie van dit
programma is om in 2021 grote stappen te zetten om ervoor te zorgen dat alle schakels in de acute zorgketen
over de patiëntgegevens beschikken die nodig zijn om goed en snel de juiste zorg te kunnen bieden. De
concrete doelstellingen van het programma en de betrokkenen landelijke partijen zijn: de uitwisseling is eind
2021 technisch mogelijk, wordt door 80% van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen gebruikt en afspraken
zijn gemaakt over de laatste 20% en de doorontwikkeling. Het programma Met Spoed Beschikbaar wordt
opgezet als implementatieprogramma: uitvoeringsrijk en beleidsarm.
Nictiz en VZVZ zijn gezamenlijk financieel eindverantwoordelijk. De programmamanager is, vanuit Nictiz en
VZVZ gezamenlijk, gedelegeerd eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het programma, behalve voor
die activiteiten die specifiek vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Nictiz of VZVZ. Hieronder valt
bijvoorbeeld de LSP ontwikkeling.

NOODZAAK: HET KWALITEITSKADER SPOEDZORGKETEN
Zorgverleners hebben gegevens over hun patiënten nodig om hun werk goed te kunnen doen. Dit geldt zeker
voor de acute zorg. In 2014 hebben veldpartijen daarom de Richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts,
huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgesteld (in dit document afgekort tot: Richtlijn).
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De uit deze Richtlijn volgende Informatiestandaard Acute Zorg is in 2016 ingeschreven in het
kwaliteitsregister van de het Zorginstituut en maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om onder andere de
Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg uiterlijk 2023 te implementeren en gebruiken. Zorgverzekeraars
kunnen het Kwaliteitskader mede gebruiken bij de afspraken die zij met aanbieders in de spoedzorgketen
maken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan het Kwaliteitskader gebruiken bij het toezicht
houden op de kwaliteit van zorg.

AANLEIDING: BEHOEFTE AAN VERSNELLING
In de afgelopen maanden hebben de bij de Richtlijn betrokken partijen geconstateerd dat de
gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen van groot belang is en dat de implementatie van de Richtlijn
versneld moet worden. De huidige coronacrisis onderstreept nog eens hoe belangrijk de beschikbaarheid van
gegevens over patiënten in acute situaties is. De versnelling krijgt nu vorm in het programma Met spoed
beschikbaar.

FASERING
Het programma Met Spoed Beschikbaar is tijdelijk en bedoeld om de beoogde versnelling te realiseren.
Bij de ambitieuze planning van breed gebruik per einde 2021, hoort een ambitieuze programmaplanning. Fase
0 (kwartiermaken), Fase 1 (voorbereiding) en Fase 2 (implementatie techniek) volgen elkaar in 2020 dan ook
snel op en lopen grotendeels parallel aan elkaar. Hierbij wordt ‘verbouwd terwijl de winkel open is’: terwijl de
voorbereidingen voor het programma plaatsvinden wordt ook voortgebouwd op de reeds gestarte pilots en
het uitgevoerde vooronderzoek. De beheersbaarheid van het programma wordt gewaarborgd middels de
ontwikkelingsgerichte aanpak en samenwerking tussen landelijke partijen.
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7.5.3

Medicatieoverdracht (MO)

Het programma Medicatieoverdracht is één van de focus programma’s uit het VWS-programma
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Het programma Medicatieoverdracht omvat de
implementatie van de beroepsrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de
informatiestandaarden Medicatieproces (MP-9), Lab2zorg en CIO (voorheen ICA) waarmee de gegevens
kunnen worden uitgewisseld tussen de systemen van de zorgverleners. Bij dit programma zijn alle sectoren in
de zorg betrokken: 10 sectoren met ca 16.000 zorgaanbieders en 75 ICT-leveranciers. Nictiz voert het
programmamanagement. Uitwisseling gebeurt via het LSP. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar (t/m
2023). Daarna draagt VZVZ zorg voor de verdere landelijke uitrol.
VZVZ neemt volledig geïntegreerd deel aan het programmateam Medicatieoverdracht waar Nictiz het
programmamanagement over voert. VZVZ zorgt voor:
•
•
•

•

•

Het operationeel maken van de medicatiebouwstenen op het LSP;
Het (mede) begeleiden van het testen en de uitvoering van PoC’s en pilots;
Invulling van de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het programma, zoals de
inrichting van een gemeenschappelijk kwalificatie- en acceptatieproces (’one-stop-shop’) en het opzetten
van een contactpunt voor het programma samen met het Service Informatiecentrum (SIC);
Het aansluiten van ca 2.300 zorgaanbieders op het LSP uit reeds aangesloten sectoren (GGZ en
zelfstandige klinieken) en uit nieuwe sectoren (verpleeg-, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en
mondzorg);
Het voorbereiden van de afdelingen ketenregie, risk & securitymanagement en CCDA op de nieuwe
berichten die worden uitgewisseld en enorme toename van het aantal zorgaanbieders zorg breed.

De scope voor 2021 is gericht op zowel het geschikt maken van het LSP/AORTA om het werken met de
(medicatie)bouwstenen adequaat te ondersteunen, als het zorgen dat de ‘one-stop-shop’ voor
kwalificatie/acceptatie goed functioneert. In dit verband zal ook aandacht worden besteed aan betere
toegankelijkheid van informatie over o.a. AORTA en (medicatie)bouwstenen voor leveranciers die willen
aansluiten.
In 2021 is vooralsnog alleen een praktijktest (pilot/schaduwdraaien) gepland voor het uitwisselen van de
medicatieafspraak/verstrekkingsverzoek. Pas na publicatie van de subsidieregeling voor
Medicatieoverdracht zullen leveranciers naar verwachting hun systemen aanpassen om de andere
bouwstenen te implementeren.
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Dit programma heeft relatie met ontwikkelingen rond Mitz, Zorgadresboek en MedMij (het uitwisselen van
de bouwstenen 'toedieningsafspraak', 'medicatieverstrekking' en 'medicatiegebruik' tussen bronsysteem en
PGO).

7.5.4

Opt-in bij spoed (Corona opt-in)

Beschikbaarheid van huisartsgegevens op de HAP en SEH in geval van spoed is randvoorwaardelijk voor
goede kwaliteit van zorg. Aan VZVZ is gevraagd om samen met de vertegenwoordigers in de Taskforce
Corona Opt-in en Nictiz te komen tot een architectuur en afsprakenstelsel waarbinnen de benodigde
gegevens ontsloten kunnen worden. Beoogd wordt om de hoge beschikbaarheid van informatie op de HAP en
de SEH die is bereikt door de Corona opt-in fase 1 (Noodvoorziening) in 2021 (fase 2) te bestendigen, als het
gedoogbeleid eindigt. Het project is afgerond als alle betrokken systemen de gewenste oplossing hebben
geïmplementeerd en beschikbaar kunnen stellen in productie aan alle betrokken zorgaanbieders. Er is een
verkenning gestart naar mogelijke oplossingsrichtingen om dit in 2021 juridisch en technisch gezien mogelijk
te maken. De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd in verschillende fases:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Huisartsen stimuleren (d.m.v. materialen voor de Corona Opt-in en de griepprik campagne) te werken
aan het verhogen van het aantal toestemmingen bij patiënten voor het delen van de PS bij spoedeisende
situaties;
Oplossingsrichtingen verder uitwerken, o.a. door inrichten van proeftuinen;
Voorwaarden wettelijke kaders uitwerken;
Onderzoeken of de stapeling van wetgeving rond toestemming en het delen van informatie kan worden
teruggebracht;
‘Zorgservice’ opzetten welke op verschillende manieren en hybride in het XIS kan worden opgenomen of
als gemeenschappelijke voorziening kan worden aangeroepen;
Technisch mogelijk maken dat de benodigde gegevens kunnen worden ontsloten. Hiervoor worden HISsystemen, HAP-systemen en ZIS-systemen aangepast. Hierin worden ook koppelingen met registers en
overige gemeenschappelijke voorzieningen gelegd;
Het geheel van deelnemende systemen testen en accepteren tegen de programma’s van eisen van
AORTA;
Alle systemen gecoördineerd naar productie brengen, o.a. door het uitvoeren van pilots;
Daarnaast zullen ook alle combinaties van systemen worden beproefd in ketentesten voordat tot
landelijke opschaling wordt besloten;
Voor dit programma is een kostendekkende subsidie van VWS ontvangen.

8 Roadmap
Fase gedomineerd door: Innovatie en kwartiermaken
Onderhoud en doorontwikkeling
Landelijke implementatie
2021
Stelsel / Voorziening

Programma/sector

Oplevering resultaat voor de toepassing

AORTA

Ketenzorg

Diabetes

Ketenzorg

COPD

Ketenzorg

CVRM

Ketenzorg

Hartfalen

Ketenzorg

Ouderenzorg

Ketenzorg

GGZ

Ketenzorg

Populatiemanagement

Huisartsen

Dossieroverdracht

Netwerkzorg

Behandelgrenzen

Huisartsen

Verwijzen vanuit de HA

Huisartsen

Dagwaarneming HA

Tandartsen

Mondzorg raadplegen medicatie

Huisartsen

Hwg 2.0 (bouwstenen)

Huisartsen

Medicatieafspraken HA

Huisartsen

Consultaties

Netwerkzorg

Integraal zorgplan

Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht-ready

Medicatieoverdracht

Voorschrijven medicatie

Medicatieoverdracht

Nierfunctie

Medicatieoverdracht

Medicatieafspraak

Medicatieoverdracht

Medicatiegebruik

Medicatieoverdracht

Toedieningsafspraak

Medicatieoverdracht

Toedieningslijst

Medicatieoverdracht

Toedieningsinformatie

Medicatieoverdracht

Lab waarden

Medicatieoverdracht

Contra-indicaties en gevoeligheden

Medicatieoverdracht

Patiëntkenmerken

Acute zorg

Verwijzing HAP SEH

Acute zorg

Opvragen Spoedset HA op Ambulance

Acute zorg

Opvragen Medicatie en ICA op Ambulance

Acute zorg

Opvragen Soedset HA op SEH

Acute zorg

18 overige toepassingen
Workflowmgt faciliteren in de
zorgtoepassingen

Huisartsen
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T1

T2

2022
T3

T1

T2

2023
T3

T1

T2

T3

Jeugdgezondheidszorg

Basis Data Set 4.0 stapsgewijs
implementeren

Alle sectoren

Ondersteuning FHIR

Alle sectoren

Capaciteitsmgt verkeer (QOS)

Alle sectoren

Migratie naar nieuwe versie LSP platform

Farmacie en MSZ

Koppeling aan XDS omgevingen
Aanpassingen voor
bouwsteenmechanismen
Ontvlechting functies tot generieke
componenten

Alle sectoren
Alle sectoren
Alle sectoren

Twiin

Alle sectoren

Uitbreiding verwerkingscapaciteit LSP
Aorta geschikt maken voor uitwisseling
met EU

MSZ

Beeldbeschikbaarheid opschaling en uitrol

MSZ

Uitwisseling BGZ

MSZ/Netwerkzorg

BabyConnect

e-Overdracht
Gegevensset van Verloskundige naar
Gynaecoloog
Gegevensset (2016) van Verloskundige
naar JGZ

Medicatieoverdracht

Labwaarden

MSZ

Koppelen bestaande netwerken

MSZ

Aansluiten ziekenhuizen op Twiin stelsel

Netwerkzorg

MDO

MSZ

Gedeelde verslaglegging

Burger

Gegevens opvraagbaar door PGO

Burger

PGO als bron, interactie met ZA

Burger

PGO als gezondheidsdashboard

GGZ

Koppeltaal 2.0

MSZ en VVT

Verbreding e-Health standaard

GGZ

Terugdringen administratieve lasten

GGZ

Terugdringen wachtlijsten

GGZ en MedMij

KoppelMij

MSZ

Aansluiting MSZ per US

Huisartsen en Farmacie

Aansluiting eerstelijn op Mitz

VVT

Langdurige zorg per US
JGZ toestemming voor doorgeven info
aan RIVM
Zoekfunctie voor beschikbaarheid van
informatie

BabyConnect

MedMij

Koppeltaal

Mitz

Jeugdgezondheidszorg
Lokalisatiedienst

Acute zorg

ZORG-AB

Sectoren

Autorisatiedienst
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Sectoren

Nieuwe adres-bronnen ontsluiten
Implementatie gebruik in
zorgtoepassingen

MedMIj

Implementatie tbv MedMij

Mitz

Implementatie tbv Mitz

MedMIj en OPEN

Digid aansluiting verbreden

Twinn

Stelseloverstijgende autorisatiedienst

Burger

POC Patiëntauthenticatie

Burger

Ondersteuning machtigingen

Loggingsdienst

Volgjezorg

Twinn

Gereed voor Twiin

Sectoren

Herbruikbaar vanuit Aorta

Burger

Medicatiegegevens opschalen

Burger

Buger en Mitz

PS en ICA opvraagbaar maken
Toestemmingsbericht verstuurbaar naar
XIS
Migratie functies voor
toestemmingendeel

MedMIj

Na GLG de landelijke uitrol Mg en Hwg

MedMIj

Uitbreiding met BGZ

MedMIj

Uitbreiding met BgGGZ

MedMIj

Uitbreiding met PDF/A

MedMIj

Nieuwe gegevensdiensten

MedMij

Gereed voor gebruik MedMij/LSP+

Sectoren

Gereed voor gebruik Aorta LSP (on FHIR)

MSZ

Gereed voor gebruik koppeling met XDS

Burger

Gereed voor gebruik door ZA portalen

MSZ

Optimalisatie gebruik

MSZ

Landelijke dekking ziekenhuizen

MSZ

Aansluiten klinieken, radiotherapiecentra

Huisartsen

Aansluiten bevolkingsonderzoek, 1e lijns

Burger

Opvraagbaar voor patiënt

MedMIj

Beproeving MedMij

Huisartsen

Beproeving OPEN

Twinn

Beproeving Twinn

Twinn

Gereed voor gebruik Twiin

Acute zorg

Gereed voor gebruik Acute zorg

Burger

LSP+

Vertaalservice

DVDexit

PROVES

Capaciteitsmgt
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BEGRIPPENLIJST
Afsprakenstelsel

Een geheel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief,
semantisch en technisch gebied, zodat personen en zorgaanbieders op een veilige
manier gegevens kunnen uitwisselen.

Elektronisch Uitwisselingssysteem
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
(Wabvpz) definieert dit als volgt: een systeem waarmee zorgaanbieders op
elektronische wijze, dossiers, gedeelten van dossiers of gegevens uit dossiers voor
andere zorgaanbieders raadpleegbaar kunnen maken, waaronder niet begrepen
een systeem binnen een zorgaanbieder, voor het bijhouden van een elektronisch
dossier. Het LSP is een elektronisch uitwisselingssysteem.
Generieke Voorziening

Dit zijn voorzieningen die voor ieder Elektronisch Uitwisselingssysteem
noodzakelijk zijn. Omwille van doelmatigheid en efficiëntie is het
beleidsvoornemen (gestuurd vanuit het IB) om hiervoor éénmalige en
infrastructuurneutrale voorzieningen te maken, waarop iedere infrastructuur kan
koppelen. Er zijn verschillende functies binnen een uitwisselingssysteem die
generiek zijn: zoals toestemming en localisering, identificeren en authenticeren
(vb. DigiD), adressering (Zorgadresboek) en autorisatie.

Interoperabiliteit

De mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen,
partijen, organisaties of individuen om met elkaar samen te werken, te
communiceren en informatie uit te wisselen. Een goed ingerichte architectuur
ontstaat door afspraken te maken op alle niveaus in de organisatie met alle
betrokkenen, dus van de infrastructuur tot aan het beleid, en structuur aan te
brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie. Daarmee
ontstaan operationele oplossingen die toepasbaar zijn binnen zelfstandig
opererende organisaties. Wanneer de interne architectuur goed ingericht is kan er
interoperabiliteit tussen twee zelfstandig opererende organisaties (bijvoorbeeld
ziekenhuis, huisartsenpraktijk, patiënt) tot stand worden gebracht.

Knooppunt

Een knooppunt is een onderdeel van de Landelijke Zorginfrastructuur waarmee
gebruikers informatie kunnen uitwisselen (LSP is een knooppunt, het VECOZO
declaratieschakelpunt ook). Een knooppunt kan een brugfunctie hebben richting
andere knooppunten om gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld het ontsluiten van
laboratoriumuitslagen uit een XDS-infrastructuur via het LSP.

Landelijke Zorginfrastructuur (Informatieberaad Zorg)
De ambitie om verbinding/samenhang aan te brengen tussen de verschillende
(landelijke, lokale en regionale) infrastructuren die in de zorg gebruikt worden
voor gegevensuitwisseling, door standaardisering. Door middel van
gemeenschappelijke afspraken wordt interoperabiliteit tussen de verschillende
zorginfrastructuren bereikt.
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Netwerkcoördinator

De functie van Netwerk Administratieve Organisatie (NAO), als bedoeld in de
theorie van Netwerkgovernance. Een NAO is een toegewezen en aparte entiteit
om een netwerk te managen en de activiteiten te coördineren. De NAO heeft
netwerkbesturing als (een) primaire taak. Bron: Kenis, P. N., & Provan, K. G. (2008).
Het network-governance-perspectief. In T. Wentink (editor), Business
Performance Management. Sturen op prestatie en resultaat (blz. 296-312). Boom
Academic.

VIPP(regeling)

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.
Subsidieregeling.

