Gegevens uitwisseling
in de zorg
Taskforce ‘Samen Vooruit’
sept-dec 2019, f1

Manifest ‘Samen Vooruit’: Een echte doorbraak is weer nodig
Principes:
1.

Open standaarden binnen een open systeem

2.

Open infrastructuren: concurrentie alleen op
toepassingen van data, niet op de toegankelijkheid
van data of data zelf

3.

Veilige identificatie: eenvoudig en veilig

Overhandiging op 7 mrt 2019 door brede coalitie bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Initiële ondertekenaars

Nieuwe ondertekenaars
[ 9 dec 15.10u ]
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PinkRoccade
Pharmapartners
Omnihis
Nedap
Chipsoft
SDB Groep
VZVZ

q Meer partijen volgen

Opdracht en aanpak Taskforce
Aanpak Start Taskforce – sept t/m dec 2019-:

1. Verkennen steun, suggesties en support op Manifest ‘Samen Vooruit’
(ondertekenen) en op concrete vervolgstappen en resultaten
2. Verkennen moonshot en ambitie op a. gezondheidszorg breed en b.
data en infrastructuur in het bijzonder.
3. Mening vormen over de huidige goede -en bewezen- proposities in de
markt (wat werkt er nu al, wat is in ontwikkeling)
4. Begrijpen knelpunten (inhibitors) en versnellers
5. Gezamenlijk voorstel voor implementatie en actieagenda

’NOW’
Ø

Facts & figures

Ø

What people say

Ø

Moonshot

Facts & figures Nederlande gezondheidszorg
focus op gegevensuitwisseling
Zorguitgaven
€ 100 miljard
(9.9% bbp)

Zorgkosten
€ 5.805
p/pn/jaar

Zorgaanbieders

Issue

Toelichting

Regie

Wens om meer centrale regie en
strategie

Klanten

Tevreden , maar willen meer
betrokken worden bij eigen zorgplan

Aanbod

Rijk en divers zorgaanbod, maar
maatwerk is nodig

Digitale hulp

Is aanwezig, maar versnipperd

Technologie/ data

Is aanwezig, maar nog (te) veel puntoplossingen

Kosten

Hoge kwaliteit zorg met hoge kosten,
deze zorguitgaven blijven verder
stijgen

128.538

What people say
Huidige situatie

Gewenste situatie
Nationale data omgeving

Proces en regelgeving

Gegevensuitwisseling

Administratieve lasten

Gefragmenteerd
Onveilig

Onvoldoende aansluiting infrastructuren

Implementatie

Pre-competitief
Uberisation

Zelfregie

Stijgende zorgkosten

Regie ontbreekt

Locked-in

Bureaucratisch

Silo’s

Wildgroei

Wil om te doen

Gegevensuitwisseling

Platform

Google X

Centrale regie
Internationale standaarden
versnellers Focus op technologie
Patiënt centraal
Interoperabiliteit

Connectivity

Betrek Bedrijfsleven

Lokaal goede voorbeelden

Digitalisering

Moonshot: ‘Tech & Touch’
“Technologische ontwikkelingen zorgen voor versnelde mogelijkheden zelfregie van de patiënt/cliënt en maakt
waarde gedreven zorg mogelijk”

Positieve gezondheid
(Machteld Huber)
Mens centraal

Knelpunten
Zelfregie
Focus op
gezondheid ipv
ziekte

Ervaren kwaliteit
van zorg
Gezondheid van
inwoners
Zorgkosten
omlaag

Versnellers

’WOW’
Ø

Individu / klant centraal

Ø

Technologie

Ø

Samenwerking

Patiënt Journey – Patiënt Centraal

Care

Kwaliteit

Cure

Betaalbaar

Nieuwe mogelijkheden door techniek
qZelfregie
qEmpowerment
qZelfmanagement

qPersonal
qPredictable
qPreventive

Technologie: Design / architectuur
BETERE,
SLIMMERE EN
BETAALBARE
ZORG

FAIR & VEILIG

Pre-competitief,
nationale, digitale,
data omgeving

. Toegankelijk
. Veilig
. Identificatie
. Betaalbaar
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INTERNATIONAAL: NIEUWE
ECONOMISCHE
KANSEN

. Standaarden
. Data
. Analytics / AI
. Nationaal platform

Da

da

e
a rd

n

Co

nn

ec

tiv

ite

TeamNL-zorg
ta

po

lic

y

An

al

cs
yti

it

/A

I

Ambitie Overheid

Samenwerken naar één moonshot
ü
ü

Er zijn veel programma’s en is veel
voortgang gemaakt
Nu aandacht voor: identificatie, open
standaarden, open platform, gebruik
generieke landelijke voorzieningen.
ü
ü
ü

“Uitgangspunt is goede zorg voor
iedereen op de juiste plek op het juiste
moment” (regeerakkoord).
•
•
•
•
•
•

Preventie
Voldoende nuldelijnszorg
Bevorderen zelfmanagement
Goede overgang tussen zorg
Verplaatsing 3e lijn naar 2e lijn
Netwerkvorming rondom patiënt

ü
ü
ü

Belangrijk nu is Interoperabiliteit
Afspraken en centrale
infrastructuur is nodig
Bedrijfsleven kan dit oppakken

ü
ü
ü
ü
ü

Randvoorwaarden:
• Transparantie / Value Based Health
Care

Uberisation van de zorg
Open systeem, open standaard
In afstemming met veld en sector

Geloven niet in 1 platform, wel in
gegevensuitwisseling
Actie is nodig, niet nog meer
opschrijven

De technologie is gereed, regelgeving
houdt tegen
Een neutraal data exchange system is
nodig (zonder betaling transacties)
Internationale standaarden zijn
noodzakelijk

’HOW’
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Samenvatting
VWS beleid
Ontwerpprincipes
Agenda aanpak
Werkwijze
Roadmap

Samenvatting eerste learnings
Huidige situatie:
Ø Veel rapporten, brieven, commissie,
programma’s, initiatieven
Ø Horen niet veel nieuws
Ø Goede wil om iets te willen doen
ICT-sector:
Ø Sector is bereid mee te denken, maar is
ook sceptisch
Ø Willen graag aan tafel, maar niet politiek,
wel praktisch en oplossingsgericht
Ø Wil heldere strategie en centrale regie
Wat is nodig:
Ø
Ø
Ø
Ø

Executie & implementatie
Schaalbaarheid
Impact
Centrale regie en heldere strategie
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VWS beleid in relatie tot Taskforce

Ontwerpprincipes voor een oplossing

Klant centraal

Samenwerken

Technologische
toepassingen
zorg

Oplossingen,
impact,
resultaat

Use Cases

Agenda aanpak
1. Vraag en aanbod bij elkaar brengen + probleem vaststellen
2. Gezamenlijke agenda centraal stellen (klanten en leveranciers)
3. Klant centraal = patiënt centraal = waarde gedreven zorg =
netwerkzorg
4. Leveranciers-veld neemt initiatief voor gevraagd en ongevraagd
advies
5. Sturen op impact, resultaat en afspraken, incl monitoren en
zichtbaar maken. Start met invullen van bestaande afspraken.
6. Feedback en draagvlak organiseren met zorgveld en overheid

Voorstel: Agenda aanpak
GEZAMENLIJKE
AGENDA

VRAAG

AANBOD

Klanten + zorgveld
Klanten

Gevraagd
advies

Use Cases
1. Medicatieproces
2. Bronregistratie
3. eOverdracht
4. Beelduitwisseling
5. Ambulancezorg / spoed

Producten/
diensten

Afspraken
1. Pre-concurrentiele
nuts voorzieningen
2. Afspraken
gegevensuitwisseling
3. Gedragscode

Technologie / data

Technologie

1.
2.
3.
4.

Standaarden
Infrastructuur
Identificatie
Veilige toegang

Resultaten / Impact / Afspraken

Ongevraagd
advies (obv
expertise)

internationale
verkenning

Voorstel: Governance-ambitie
Informatie Beraad Zorg
Klanten: Zorgveld + VWS

Medicatieproces | Registratie aan de bron | eOverdracht | Beelduitwisseling | Ambulance

Samen Vooruit
Doel: Vraag en aanbod samenbrengen, support VWS en VNO
Leden: vertegenwoordigers ICT-leveranciers (+ gasten: experts,
klanten, tegendenkers)
Agenda:
- Gezamenlijke agenda vaststellen
- Oplossingen
- Knelpunten en versnellers
- Resultaat, impact en afspraken
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- Implementatie raad ICT
-Taskforce
- Samen Vooruit, fase 2

Werkwijze
1. Werkgroepen structuur: groepen van leveranciers die samen werken
aan oplossingen volgens agenda-items
2. Per agenda-item 3 fases:
a. Stand van zaken (wat ga je waarom oplossen?),
b. Propositie (incl samenwerkende partijen, businesscase en check
zorgveld en experts)
c. Executie + resultaten (milestones, korte doorlooptijd)
3. Bijeenkomsten: 1x per 6 tot 8 weken bijeenkomst (digitaal of f2f)
voortgang en resultaten bespreken
4. Projectorganisatie: lean mean projectoffice die voortgang bewaakt en
rapporteert, logistiek organiseert en contact houdt met externe partijen

Voorstel: Werkwijze
Initiatief bij samenwerkende leveranciers; feedback en check organiseren van zorgveld, experts en
dwarsdenkers

Knelpunten

Use Cases
1. Medicatieproces
2. Bronregistratie
3. eOverdracht
4. Beelduitwisseling
5. Ambulancezorg
Afspraken
1. Pre-concurrentiele
nuts voorzieningen
2. Gegevensuitwisseling
3. Gedragscode

Digitale werkplaats

ICTleveranciers

Klanten

Experts

Dwarsdenkers

Resultaat / impact / afspraken

Tech. / Data
1. Standaarden
2. Infrastructuur
3. Identificatie
4. Veilige toegang

Werkgroepen agenda-items
Knelpunten
Use cases

Medicatieproces
Bronregistratie
eOverdracht
Beelduitwisseling
Ambulancezorg

Technologie

Standaarden
Infrastructuur
Identificatie
Veilige toegang

Afspraken

Pre-concurrentiele
nutsvoorzieningen
Afspraken
gegevensuitwisseling
Gedragscode

Oplossingen

Leveranciers

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Stand van
zaken

Propositie

Executie +
resultaten

Werkgroepen agenda-items
Knelpunten
Eyecatchers

Use Cases

Oplossingen

Leveranciers

Zorgadresboek

Landelijke open
zorgadresboek

ZorgDomein
VZVZ

Infrastructuur

Kiezen tussen de
huidige 26.
Voorkeur: een
nationaal
gedistribueerde
omgeving

Chipsoft

Veilige toegang /
Identificatie /
authenticatie

Voor zowel
professionals als
patiënten

KPN
Chipsoft
NVB (als voorbeeld)

Standaarden

Keuze maken
welke wij kiezen

KPN
Chipsoft
SDB Groep

Medicatieproces

Uitwisselen door
kolommen heen =
crux

Nexus
Omnihis
PharmaPartners

Bronregistratie
eOverdracht

Beelduitwisseling
Ambulancezorg

SDB Groep
Open source

Nexus
SDB Groep
Nedap
PinkRoccade
Philips
Nexus

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Stand van
zaken

Propositie

Executie +
resultaten

Roadmap -implementatie- PM
2020

Q1

Q2

Bijeenkomst/
diner

Use Cases

Technologie/
Data

Afspraken

Q3

Bijeenkomst/
oploop

Q4

Bijeenkomst

Werksessies
Fases doorlopen

Werksessies
Fases doorlopen

Werksessies
Fases doorlopen

Werksessies
Fases doorlopen

Werksessies
Fases doorlopen

Werksessies
Fases doorlopen

Evaluatie
Impact

Monitoring en resultaten

2021

’APPENDIX’

