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Manifest ‘Samen Vooruit’
• Manifest Samen Vooruit , maart 2019 aangeboden
• Ruim 60 ondertekenaars
•
•
•
•
•

Zorgbranches (NVZ, ActiZ, VGN, ZKN, GGZ NL etc. etc.)
Zorgverzekeraars (ZN)
Patiënten federatie
Bedrijfsleven (ICT/EPD-leveranciers en corporates)
Blijven nieuwe ondertekenaars bijkomen

• Kern:
•
•
•
•

Open standaarden
Open infrastructuur (geen concurrentie op data zelf)
Veilige identificatie (gebruik ervaringen financiële sector)
Betrekken technologie sector voor snellere en betere oplossingen en toepassingen

Huidige en nieuwe ondertekenaars Manifest

Roche Diagnostics
Visma Connect
Healthconnected
IBM
Promedico
Enovation Group
Alphatron Medical
Fire
Finalist IT
Boomerweb
RVC Medical IT
Ram-IT
Zorgdoc
Dopco Medical Systems

Taskforce

• Verzoek Bruno Bruins: hoe kan bedrijfsleven mij helpen bij Manifest?
• Taskforce ingesteld in opdracht van VWS en VNO NCW/Mkb-NL (sept’19)
•
•
•
•

Praktische afspraken van/tussen ICT-leveranciers om principes uit manifest in de
praktijk te brengen > ICT leveranciers laten iets ‘werkends’ zien!!
Centrale coördinatie van technologie bedrijven
Pre-concurrentiele voorzieningen voor gehele zorgsector
Zorgprofessionals en cliënten staan centraal

• Taskforce is complementair aan regierol overheid en informatieberaad en
heeft focus op snellere en betere oplossingen en toepassingen

Aanpak Taskforce
•
•

Samenwerking >25 ICT-marktpartijen (basis tekenen Manifest)
Voorlopige keuze van 6 uitdagingen die aansluiten bij de Nationale agenda (IB)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zorgadresboek
Infrastructuur
Medicatieproces
Identificatie / authenticatie
Beelduitwisseling
Standaarden

•

Werkgroepen: samenwerkende ICT-leveranciers, vast format en proces + klantgroep
(aanbieders, professionals, verzekeraars)

•

Anders?

-

Focus op versnellen en versterken
Technologie gestuurd
Strakke centrale regie en coördinatie
Complementair aan bestaande initiatieven
Geen visiedocument, maar daadwerkelijk ‘iets werkends’ leveren

Werkgroepen Taskforce
werkgroepen:
ü Rondom 6 thema’s met link naar nationale programma’s
ü Basis: samenwerkende ICT-leveranciers
ü Pre-concurrentieel
ü Focus: technologie, versneller

Issues

Partijen

Zorgadresboek

VZVZ, ZorgDomein

Beelduitwisseling

Philips, Nexus, KPN, eZorg

Medicatieoverdracht

Pharmapartners, OmniHis

Infrastructuur

ChipSoft, IBM, Nedap

Standaarden

SDB Group, PinkRoccade, Nictiz

Identificatie / authenticatie

KPN, Rabobank, VZVZ

Werkgroepen Taskforce
Samenvattend werkgroepen:
ü ICT-leveranciers zijn resultaat en actiegericht;
ü Partijen hebben kennis, kunde en oplossingen paraat
ü Bestaat echt verbinding tussen aanbieders en leveranciers. Leveranciers zijn geen concurrenten van de zorg;
hebben een groot hart voor de zorg.
ü Willen graag verbinding met grote programma’s om oplossingen aan te bieden
ü Delen dezelfde aanpak:
• Kleinschalig beginnen
• Pragmatische en agile aanpak (obv use-cases)
• Niet te veel wachten op lang lopen de trajecten
• Willen waarde voor de patiënten creëren
• Gebaseerd op internationale standaarden
• Financiering: betere constructies bedenken voor de hele keten

