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Twiin laat zorgverleners in de toekomst landelijk medische gegevens uitwisselen met elkaar én met 
patiënten. Vanuit een tijdlijn die is geïntegreerd in de werkomgeving van de zorgverlener, zijn beelden en 
verslagen in te zien. Ook die gemaakt zijn door andere zorginstellingen. Om het werk van zorgverleners nu 
al te vereenvoudigen wordt dit jaar als tussentijdse oplossing een digitaal beeldportaal ontwikkeld om de 
beelduitwisseling met DVD’s te beëindigen

Stappen naar digitale beeldbeschikbaarheid
Het ontwikkelen van een duurzame oplossing in de vorm 
van een tijdlijn vereist goede afspraken tussen alle be-
trokken partijen, technische en organisatorische aanpas-
singen en daarmee lange(re) implementatie termijnen. 
Dit vergt tijd. 

Om toch op kortere termijn het uitwisselen van beelden 
en verslagen te vereenvoudigen is in een tussentijdse 
oplossing voorzien. Met een beeldportaal kunnen beel-
den en verslagen landelijk digitaal uitgewisseld worden, 
al dan niet geïntegreerd in het eigen systeem. 

Het beeldportaal zal het gebruik van de DVD vervangen, 
maar voorziet nog niet in een complete tijdlijn die vanuit 
het EPD of PACS te raadplegen is. Het beeldportaal is eind 
2020 kosteloos beschikbaar voor alle zorgaanbieders.

Wat betekent het uitwisselen van gegevens via 
het beeldportaal voor het toestemmingsproces 
van de patiënt?
Het beeldportaal gaat uit van een toestemmingsproces 
vergelijkbaar met het huidige proces. Bij het huidige pro-
ces maakt de zorgverlener beelden en verslagen en draagt 
deze over aan een andere zorgverlener via een DVD. In het 
kader van de behandelrelatie kan ook bij het beeldportaal 
impliciete toestemming verondersteld worden.

Een tijdlijn met beelden en verslagen zichtbaar in 
de werkomgeving van de zorgverlener
Parallel bouwt Twiin aan een tijdlijn rondom de patiënt. 
Wanneer de zorgverlener medische gegevens nodig 
heeft van een patiënt, zijn deze -ongeacht waar ze ver-
vaardigd zijn-  zichtbaar in de eigen werkomgeving op 
volgorde van datum en tijd. De gegevens kunnen worden 
ingezien met de eigen beeldenviewer. 

Voorwaarde is dat de patiënt expliciet toestemming gege-
ven heeft voor het beschikbaar stellen van informatie. Dit 
kan de patiënt zelf regelen met Mitz, een dienst die het 
mogelijk gaat maken voor mensen hun toestemmingen op 
één plek vast te leggen en te beheren. Alleen als er sprake 
is van een behandelrelatie mag een zorgprofessional de 
tijdlijn raadplegen. 

Wat betekenen deze stappen voor de zorginstelling?
Zorgaanbieders kunnen kosteloos gebruik maken van het 
beeldportaal. Patiënten zijn niet meer zelf verantwoorde-
lijk voor hun gegevens op een DVD, welke vergeten kan 
worden of kwijtraken. De snelheid en veiligheid nemen 
hiermee toe. Het beeldportaal vermindert de adminis-
tratieve last voor ziekenhuismedewerkers niet direct. In 
plaats van het branden van een DVD zal de zorgverlener 
nu de gegevens digitaal versturen. 
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Zodra de tijdlijn binnen de systemen van de zorgaanbie-
ders zal zijn geïmplementeerd, zal de administratieve 
werkdruk aanzienlijk verminderen. Voor beide stappen 
geldt dat voor integratie in de eigen werkomgeving aan-
passingen in de eigen software nodig zijn.

De tijdlijn en het beeldportaal samen in gebruik
Wanneer de tijdlijn ontwikkeld is, blijft het beeldportaal 
beschikbaar voor uitzonderingssituaties zoals: 

•   het uitwisseling met zorgaanbieders die niet aange-
sloten zijn op Twiin en

•   situaties waarbij de patiënt geen toestemming 
heeft kunnen geven voor het beschikbaar stellen 
van gegevens maar waar deze in het kader van de 
behandelrelatie wel gedeeld moeten worden met 
een andere zorgaanbieder.

Wanneer is het een succes?
Voor beide oplossingen geldt dat het een succes is wan-
neer zoveel mogelijk partijen aangesloten zijn en er geen 
DVD’s meer uitgewisseld worden. Beelden en verslagen 
zijn digitaal beschikbaar in die situaties waar het vereist 
is, ook als sprake is van spoed. 

Zorgverleners zijn tevreden en maken dagelijks gebruik 
van de oplossing binnen de eigen werkomgeving. Binnen 
het beeldportaal zijn zorgverleners vindbaar voor elkaar. 
Ze maken informatie beschikbaar om te delen.

Meer informatie
www.twiin.nl/beeldbeschikbaarheid 
Via de website kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief. 

 Volg ons ook op LinkedIn:  
       Linkedin.com/company/programma-twiin
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