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Huidige situatie
Collectieve voorzieningen

Collectieve
voorzieningen

Schaalbaarheid

Regio oplossingen
Technische complexiteit
Bestuurlijke complexiteit
Puntoplossingen zonder gedeeld
fundament
MedMij, Twiin!
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Schaalbaarheid

Privacy

Privacy
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Standaardisatie
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Standaardisatie
Nederland specifieke standaarden
Onvolledigheid en versnippering
Focus op informatiestructuur i.p.v.
meerwaarde voor zorg
Onvoldoende investeringszekerheid
Standaardisatie is geen specificatie
Meer aandacht voor samenhangende stelsels

Waarde creatie

Authenticatie van professionals en
patiënten voldoet niet aan moderne eisen
Geen toestemmingsvoorziening
Geen audittrail voorziening
Programma digitale toegang in de zorg

Onnodige centralisatie van data
Versnippering
Juridische onzekerheid

Waarde creatie
•
•
•

Onvoldoende waarde voor
zorgverleners
Onvoldoende waarde voor patiënt
Geen ecosysteem voor ICT leveranciers,
rem op innovatie

Rol van de industrie: Sneller & Beter
•

Mede helderheid creëren in het veld:
•

Wat is het punt op de horizon

•

Wat zijn uitgangspunten en waarom

•

Juridische zekerheid en vertrouwen:
vertrouwensmodel

•
•

Onttovering van technologie en standaarden

Agile innoveren
•

Kleine sterke coalities rond specifieke thema’s
(verwijzen, thuismonitoring, document uitwisseling,
etc.).

•

Gezamenlijk meerwaarde creëren en ‘pionieren voor
opschaling naar platforms en ecosysteem’

•

Platforms ontwikkelen en verbinden

•

Verbinden met landelijke programma’s zoals MedMij, Twiin

•

Kennis, ervaring en vakmanschap inbrengen

•

Geen concurrentie op collectieve voorzieningen t.b.v.
vertrouwen

Rol van de industrie: Helderheid, zekerheid en onttovering:
Agile development
Doelen
Proces & Interactie
UX

Generieke functionaliteit
Standaarden
Ontzorging
Ecosystemen
Bridges

Collectieve
voorzieningen

Rol van de industrie: Ontwikkelen van toepassingen en platforms
Agile development
Toepassingen voor
zorgverleners en
patiënten

Generieke
functionaliteit t.b.v.
Uitwisselen,
Overdragen, Verwijzen,
Inzien, Samenwerken,
etc

Mitz, Irma, Nuts, …

Rol van de industrie: Inbrengen van kennis, ervaring en vakmanschap
Agile development
Toepassingen voor
zorgverleners en
patiënten

Generieke
functionaliteit t.b.v.
Uitwisselen,
Overdragen, Verwijzen,
Inzien, Samenwerken,
etc

Mitz, Irma, Nuts, …

Uitgangspunten gewenste
situatie
Collectieve voorzieningen

Collectieve
voorzieningen

Schaalbaarheid
•
•
•

Platforms met minimaal nationale
schaal
Ontzorging (zoals SaaS)
Overkoepelend vertrouwensmodel
zorgt voor minder onderlinge
beleidsafstemming

Standaardisatie
•
•
•
•

Uitgaan van internationale (industrie)
standaarden
Focus op waarde creatie i.p.v.
onevenredig op informatiestructuur
Focus op interoperabiliteit tussen platforms
& (versies van) standaarden t.b.v.
investeringszekerheid
Geen heilige gralen maar pragmatiek

•
•
•
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Schaalbaarheid

Privacy

Privacy

•
•
•

Standaardisatie

•

Waarde creatie

Toestemming: Mitz
Authenticatie: Irma
Vertrouwen: NUTS
…..Omarm initiatieven

Geen onnodiger centralisatie
Dataminimalisatie
Geen concurrentie op voorzieningen
t.b.v. vertrouwen
Vertrouwensmodel t.b.v. juridische
zekerheid

Waarde creatie
•
•
•

Meerwaarde voor de zorg als
vertrekpunt
Procesverbetering i.p.v. procesautomatisering
Ecosystemen en rapid innovation
/ fail fast

Wat doen wij nu
•

Thuismonitoring
Ondersteuning volledige thuismonitoring proces.
Onboarding, alertering, inzage van meetgegevens.
Coalitie tussen Luscii & ChipSoft. Andere partijen
waaronder BeterDichtbij, Sananet, Curavista inmiddels
aangehaakt

•

Verwijzen met verwijsmakelaar
Samenbrengen van vraag & aanbod binnen
verwijsproces. Uitwisseling van zorginformatie als
onderdeel verwijsproces
Samenwerking tussen ZorgDomein & ChipSoft. Point
inmiddels aangehaakt

•

Uitwisseling van medische gegevens (1)
Beschikbaar stellen van (semi-) gestructureerde medische
documenten ‘on demand’ en in het kader van overdracht
of shared care
Coalitie tussen Epic & ChipSoft. Intentie opschaling naar
andere partners

Wat doen wij nu
•

Patient in controle
In Duitsland eerste ‘Electronic Health Record’ in gebruik – alle
zorginformatie centraal beschikbaar voor patient
Samenwerking TK, IBM en vele verzekeraars/zorgverleners

•

Uitwisseling van medische gegevens (2)
Beschikbaar stellen van (semi-) gestructureerde medische
gegevens ‘on demand’ en in het kader van overdracht of shared
care
Samenwerking tussen ChipSoft EPD en Nuts

•

eOverdracht

Met gemeenschappelijke (Nuts)voorzieningen (gratis, open source en
community developed) voor vertrouwen en ZIB's over FHIR voor data.
'Notified pull' principe, dus data wordt alleen gedeeld bij actieve
bevraging. Enovation, GeriMedica en ChipSoft tonen enthousiasme.

•

Zorginzage door huisarts

Met dezelfde gemeenschappelijke (Nuts)voorziening borgen dat enkel de
praktijk van de patient kan meelezen. ZIB's over FHIR voor data.
CareSharing en Nedap geïmplementeerd en Topicus toont interesse.

Wat verwachten wij van VWS
•

Draag zorg voor meer investeringszekerheid in het Wetsvoorstel
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

•

Garandeer realistische en haalbare introductie van standaarden in het
Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

•

Garandeer de beschikbaarheid van nationale testvoorzieningen- en
programma’s (zoals Prooves/IHE Connectathon) in het Wetsvoorstel
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

•

Garandeer betrouwbaar lifecyle management van standaarden en stelsels

•

Garandeer collectieve voorzieningen op het gebied van vertrouwen:
grondslag, identiteit, logging en adressering

Wat verwachten wij van VWS
•

Geen grootschalige beproeving of subsidiering van onbewezen
technologie of standaarden.

•

Neem initiatieven uit de markt serieus (zorgverleners en ICT leveranciers)

•

Draag zorg voor begrip en helderheid in het veld t.a.v. standaarden en
stelsels en zorg voor juridische zekerheid in de vorm van
vertrouwensmodellen

Zo gaan we samen vooruit!
•

Deze agile aanpak is succesvol. We gaan door op de ingeslagen weg en met meer partijen

•

Stimuleren van samenwerking (zorginstellingen, ICT & VWS). Verwijderen van tegenstellingen

•

Bevorder meer cross-sectorale samenwerking (zoals eOverdracht in InZicht)

•

Snel en goed met elkaar in gesprek. Vroegtijdig en structureel betrekken van de industrie. Naast het Informatie
Beraad ook een Implementatie Beraad instellen

