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Tekst & Beeld 50%/50%

Introductie

Rolf Ehrencron
• Medisch informatiekundige (UvA, 2002)
• Productmanager Ziekenhuizen
• Vorige functies: business analist en 

informatiearchitect bij Amsterdam UMC

Herre Uittenhout
• Health Sciences (eHealth)
• Accountmanager Ziekenhuizen  
• Vorige functies: Business/Sales consultant Care&Cure

Irma Jongeneel
Implementatiemanager 
Ziekenhuizen



Tekst & Grafiek 50%/50%
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• Introductie

• Ontwikkelingen in de zorg

• Doorkijkje VZVZ dienstverlening in de 2e lijn

• Beoogde aanpak



Tekst & Beeld 50%/50%

• 384 instellingen in NL die MSZ leveren:

- 71 ziekenhuizen

- 8 UMCs

- 76 categorale instellingen

- 229 zelfstandige klinieken

(bron: NZa, cijfers 2016)

Medisch-specialistische zorg (MSZ)



Tekst & Beeld 50%/50%

Ontwikkelingen & trends

• Verschuivingen in zorgtaken 

• Van ‘verzuilde zorg’ naar netwerkzorg

• Nauwe samenwerking tussen instellingen

• Patiëntparticipatie

Consequenties:

• Patiënten worden vaker gezien door meerdere 
zorgaanbieders

• Noodzaak transmurale beschikbaarheid 
van patiëntgegevens neemt verder toe

De juiste zorg op de juiste plek

“Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen 
verlenen, is het ook randvoorwaardelijk dat 
zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars op het 
juiste moment beschikken over de juiste informatie. 
Het wegnemen van belemmeringen in het vastleggen, 
koppelen, ontsluiten en uitwisselen van 
(patiënt)gegevens moet daarom zo snel mogelijk 
gebeuren.”

(bron: VWS Onderhandelaarsakkoord MSZ 2019 t/m 
2022)



100% Beeld

Onze missie

Het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de 
gezondheidszorg door het samen met partners stimuleren 
en faciliteren van, en voeren van regie over beveiligde en 
gestandaardiseerde transsectorale elektronische uitwisseling 

van medische gegevens, zowel ten behoeve van 
zorgaanbieders onderling als hun patiënten. 



Titel met leeg werkveld

Huidige gegevensuitwisseling met ziekenhuizen over het LSP

Professionele 

samenvatting (PS)

Medicatie-

gegevens (MG)

Intoleranties, 

Contra-indicaties, 

Allergieën (ICA)

Waarneembericht

VooraankondigingV
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instelling

Huisarts

Huisartsenpost / 
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Apotheker(s)



Tekst & Beeld 50%/50%

Wordcloud -> zaal geeft aan welke thema’s / onderwerpen 
zij belangrijk vinden. 



Tekst & Beeld 50%/50%

Overdracht

Transmurale interacties tussen ziekenhuis en omgeving

Huisarts

Verwijzing Ziekenhuis

Samenwerking / 
MDO

VVT instelling

Laboratorium

Diagnostisch 
onderzoek



Tekst & Beeld 50%/50%

Infrastructurele ontwikkelingen

• LSP in huidige vorm ontoereikend om te voorzien de 
behoefte in de 2e lijn

• Doorontwikkeling LSP / AORTA, bouwstenen

• Behoefte aan koppelen bestaande IHE/XDS 
infrastructuren met oog op landelijke dekking (TWIN)

• Integratie van het burgerdomein (PGO’s, MedMij)

• Behoefte aan samenhang en consistentie in (landelijke) 
uitwisseling

• VZVZ faciliteert 

Infra

Regionaal

AD

PGO

LSP
Categoraal

AD

GTS
Leveranciers

AD

Instelling

XDS AD



Titel met leeg werkveld

Diagnostiek
Medisch 

specialistische zorg

Geestelijke 

gezondheidszorg
HuisartsenzorgAcute zorg

Verpleging,  

verzorging, welzijn 

en thuiszorg

Farmaceutische 

zorg

Jeugdzorg 

Europees / 

Internationaal

…

Gemeente

Zelfzorg - pgo

Mantelzorg

AGB KvK SBV-zDigiD …

Gemeenschappelijke diensten

UZI/URA

Nationale zorginfrastructuur
(diensten, knooppunten, 

afspraken en standaarden)

Medisch 

wetenschappelijk 

onderzoek

Zorgverzekeraar

Knooppunten

Verschillende 
knooppunten en 
diensten kunnen door 
een organisatie via 
eenzelfde aansluiting op 
de Zorginfrastructuur 
worden gebruikt

Om samenwerking, 
uitwisseling en 
interoperabiliteit te 
bevorderen worden 
gemeenschappelijke 
diensten ingericht voor 
generieke functies

Een knooppunt is een 
onderdeel van de 
Zorginfrastructuur 
waarmee gebruikers 
informatie kunnen 
uitwisselen

Netwerkconnectiviteit 
wordt verzorgd door 
verschillende fysieke 
netwerken, welke 
dezelfde eisen en 
aansluitvoorwaarden 
hanteren

Verschillende 
knooppunten en 
di st ku  d

Visie op de nationale zorginfrastructuur



100% tekst

VZVZ diensten en ontwikkelingen voor de 2e lijn
__

Ketenzorg

Verwijsproces

Labuitslagen

Acute zorg

Uitwisseling 
Medicatiegegevens

Toestemmingen

VIP - Veilige Inzage 
Patiënt

Verbetering ICA-
gegevens

Actualiteitscontrole

Workflow-
ondersteuning

Vooraankondiging 
medicatievoorschrift

Beelduitwisseling

Zorgaanbieders-
adresboek (ZAB)

ZorgID

Uitwisseling o.b.v. BGZ

= in pilot fase= bestaande dienst = in onderzoek



Tekst & Beeld 50%/50%

• Poll: prioriteitstelling



Tekst & Beeld 75%/25%

Aanpak ontwikkelagenda

• Meer focus op behoefte tweede lijn

• VZVZ samen met regioadviseurs ontwikkelingen toelichten in de regio

- Samen met RSO, leveranciers, eerste lijn, tweede lijn…

• Aanhaken op lopende, regionale, agenda met ontwikkelingen en projecten



Tekst & Beeld 75%/25%

Aanpak in de Regio

• Actief de ziekenhuizen en regio benaderen 

• Het kunnen koppelen van lopende activiteiten aan mogelijkheden tot 
landelijke opschaling

• En in kaart brengen van overlap met eigen ontwikkelagenda richting de 
tweede lijn

• Versterken van de al lopende regionale agenda voor ontwikkeling en 
projecten



Tekst & Beeld 75%/25%

Focus voor 2019 naast ontwikkelagenda

• Verbeteren implementatie huidige dienstverlening

• Uitdragen van eenduidige boodschap omtrent visie MSZ (ZAB)

• Voorbereiding op landelijke programma’s (bijvoorbeeld implementatie MP)

• Inzetten op verbeteren van vooraankondiging

• Actualiteitscontrole

• (Verbeteren) ICA gegevens



Tekst & Beeld 75%/25%
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Bedankt voor uw aandacht!
__


