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Zorgstelsel
Stijgende
levensverwachting
Toename chronische
ziekten en multi-morbiditeit
We blijven langer thuis

Stijgende zorguitgaven
> 100 miljard (9,9% bbp)
Toenemende zorgvraag
5.805,- p/pn/jaar

Zorgdata
Onvoldoende
aansluiting infra
Delen van gegevens
diffuus en onveilig
Gebruik standaarden niet
of verschillend
Informatiedeling
onduidelijk, onveilig en
verouderd
Negatieve gevolgen voor
patiënt, zorgverlener en
zorgkosten.

extern

Planning + next steps
opschalen
(2) concrete
successen
(IB 30 nov)
Toetsing veld
+ exposure

intern

ICT partijen
only /
proposities

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Q4 2019–Q1 2020

Q2-Q3

Eind 2020

2021

Manifest
Manifest Samen Vooruit, maart 2019
aangeboden aan minister van VWS.
Ruim 70 ondertekenaars
• Zorgbranches (o.a. NVZ, ActiZ, VGN,
ZKN en GGZ NL).
• Zorgverzekeraars (ZN).
• Patiëntenfederatie.
• Bedrijven (ICT-leveranciers en corp).
• Meer nieuwe ondertekenaars.

Kern
• Open standaarden.
• Open infrastructuur (geen
concurrentie op data zelf).
• Veilige identificatie (gebruik
ervaringen financiële sector).
….. en anderen

Taskforce Samen Vooruit
•

Verzoek Bruno Bruins: hoe kan bedrijfsleven mij helpen bij Manifest?

•

Taskforce opgericht in opdracht van VWS en VNO NCW/MKB-NL (sept
2019).
• 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
Zorg en heeft focus op snellere en betere technologische oplossingen
en toepassingen.

Stakeholders
Influencers

Contact

Economische zaken

Jos de Groot

VNO NCW

Anthony Stigter

ACM

Susan van Velzen

ABNAMRO open banking

Koen Adolfs

OiZ

Eddy vd Werken

1.
Focusprogramma's

5. Influencers

4. Koepels /
intermediairs
Intermediairs / advies

Contact

eZorg / gezondheidscentrum

Marja Koppejan

Contact

Beelduitwisseling / Twiin

Hans Mekenkamp / Anil
Jadoenathmisier

VIB

Bas van Vliet

E-overdracht / V&VN

Frank Berens / Renate Kieft

MedMij (PGO)

Margo Brands

Medicatieproces / Nictiz

Marja Verwoerd

Basis gegevensset Zorg (BGZ)

Ge Klein Wolterink

2. Leden IB

Beterhealthcare

Morgens

Programma

3. CIO

…
CIO’s

Contact

Noordwest ziekenhuis

Ed de Myttenaere

1e lijn / huisarts

Hedwig Vos (lumc)

OLVG West

Loren Kruseman

VVT/GGZ instelling

PM

IB lid + lijn
Kerngroep

IB lid

KG lid

Patientenfederatie

Dianda Veldman

Marcel Heldoorn

ZN

Arno van Zon

Peter Jansen

ActiZ

Maarten van
Rixtel

Annemiek Mulder

NFU (UMC Utrecht)

Mirjam van
Velthuizen

1 e lijn/LHV of V&VN

PM

Aanpak
Werkgroepen (6)
✓ Veelvuldig overleg
✓ Olv versnellingsmakelaar
✓ Factsheet als basis
✓ To the point en doorpakken
✓ Veld betrekken
Governance
✓ Van naast elkaar, naar met elkaar
✓ Plek aan tafel namens leveranciers
Stakeholders
✓ Stakeholdersoverzicht en management
✓ PR, buy-in, draagvlak, begrip
Communicatie
✓ Summits
✓ Nieuwsbrief, website
✓ Strategische communicatiekalender

VRAAG

AANBOD
Praktische oplossingen - Samenwerkend - Pre-concurrentieel - Versnellend

PATIËNTEN

AANBOD

VRAAG

ZORGVERLENERS

1

2

Verkenning Opstellen

STAKEHOLDERS
ZORGVERZEKERAARS

Toetsen
Draagv lak

Big-5
Beelduitwisseling
eOverdracht

Klankbord
Next steps

IMPLEMENTATIE

3

4

Eerste zet

Verbreden

Doen

6

5
Concretiseren

SUMMITS
Ontmoeten Samenbrengen
Uitdagen
I nspireren

Informatieberaad Zorg
Basisgegevensset zorg

MedMij

Medicatieproces

En nog v eel meer!

Zorgorganisaties

Oprol-status werkgroepen
Thema

Beoogd eindresultaat

‘Proppen’

ZorgAdresBoek

Eén betrouw bare en actuele bron, die nationaal gedragen w ordt,
met alle gedetailleerde (digitale) adresgegev ens v an
zorgaanbieders en zorgv erleners in Nederland.

- Keuze v oor één landelijke oplossing ipv een v an v ele;
- Commercieel belang bij eigen adresboek;
- Datakwaliteit behalen en behouden.

Beelduitwisseling

Een set v an non-concurrentiele samenw erkingsafspraken,
technisch uitgewerkt en v astgelegd in een NTA v oor
beelduitwisseling en gebaseerd op de bestaande internationale
XDS I HE standaard. I ncl. 80% implementatie.

- Samenw erking v inden met Tw iin programma(VZVZ);
- Nog relatief kleine groep lev eranciers;
- Borgen expertise en inbreng v anuit lev eranciers in bestaande
(concept) regelingen.

Identificatie

Eén landelijke identificatie mogelijkheid obv een open stelsel,
waarbinnen erkende partijen kunnen toetreden. Toezicht is
v oorbehouden aan ov erheid (BZK/VWS)

-

Standaarden

Eén v olledig landelijk geïmplementeerde usecase met een deelset v an elementen

- Organiseren naar de toepassing ipv naar regio;
- Huidige regelingen laten geen ruimte v oor Agile aanpak;
- Klantv raag (zorgv erlener) komt niet ov ereen met huidige
programma’s.

Medicatie

Agile en op basis v an de klantv raag uitv oeren v an ‘kleine’
medicatie(deel)projecten v oor de markt.

- Marktonzekerheid v oor inv esteringen irt nationaal programma;
- Keuze v oor agile starten in lijn met het nationale programma.

Infrastructuur

Eén open stelsel (groep v an platformen welke met elkaar
v erbonden is), waarbinnen erkende partijen kunnen toetreden,
gedocumenteerd in een NTA, v astgelegd bij NEN.

-

Vaststellen v an v ereisten aan middelen ipv kiezen v oor een middel;
Loskoppelen v an rolcode v an middel + adv ies;
I nrichten centraal register v oor alle zorgv erleners;
Aansluiten bij BZK en modernisering Uzipas.

I nv esteringszekerheid;
Haalbare standaarden;
Nationale testv oorzieningen (open karakter);
Transparantie ov er collectieve voorzieningen.

Generieke ‘proppen’
Verlamming digitaliseren zorgveld

• Deelnemers: Alle
• Betrokken programma’s: Alle
• Iedereen is zijn prioriteit gaan oppakken
• Zijn mooie deelresultaten geboekt, zowel aan de commercie als non-profit
kant.
• Ideaalvisies zijn ontwikkeld.
• Client/patiënt merkt het maar mondjesmaat, zie hier de taak van de TSV
vooruit!
• En nu?
Samenwerken en vraag-gestuurde Agile aanpak

Niet vooruit…
RONDJES DRAAIEN IS
NIET VOORUIT!

VWS

ZORGVERLENERS

ZORGVERZEKERAARS

LEVERANCIERS

Wel vooruit…
FLEXIBEL ZIJN EN
SNEL SCHAKELEN IS
WEL VOORUIT!

ZORGVERLENERS

VWS

ZORGVERZEKERAARS

TSV

??????

Wat gaan we er aan doen?
• Gelijkwaardige samenwerking creëren tussen alle betrokken partijen
door vertrouwen (Governance)
• Agile ontwikkelen obv businesscase (Werkwijze)
• Prioritering obv zorgverlener/client vraag (platte organisatie)

Dit doen we concreet in de werkgroepen, en verankeren we in de
nationale wijze van samenwerking binnen gegevensuitwisseling in
de zorg.

Resultaten TSV
✓ Animo.
✓ Stakeholdermanagement.
✓ Resultaten werkgroepen.
✓ Proces/wasstraat.

✓ Ad hoc, vb. corona-crisis.
✓ Communicatie en samenwerking.
www.taskforce-samen-vooruit.nl

In 2023…

Q&A

Q & A (1)
Q: Wie is de Taskforce Samen Vooruit eigenlijk?
A: Tijdelijke Taskforce waarin onder centrale coördinatie, praktische afspraken en resultaten tussen ICT-leveranciers tot stand
komen om de principes uit het Manifest Samen Vooruit in de praktijk te brengen. We doen dit op basis van pre-concurrentiele
voorzieningen met open standaarden en open infrastructuur. We brengen versnelling aan de gegevensuitwisseling in de zorg
en zoeken hierbij de verbinding tussen de leveranciers en het veld
Q: Wat willen jullie bereiken?
A: Op 6 verschillende indicatoren willen we resultaten boeken:
1.
Een steeds groter wordende groep ICT-leveranciers aansluiten en samenwerking opzoeken (animo)
2.
Werken volgens een standaard aanpak: de ‘wasstraat’
3.
4.
5.

Concrete resultaten voor oplossingen in 6 nationale thema’s via onze werkgroepen
Heldere communicatie en samenwerkingen tussen ICT-leveranciers onderling en met het zorgveld
Stakeholdermanagement

6.

Ad hoc inspringen op verzoeken vanuit V WS / zorgveld zoals bijv tijdens de COVID19

Ons doel is versnelling in de oplossingen brengen en in het governance-model een plek aan tafel namens de gezamenlijke ICTleveranciers.
Q: Hoe is jullie samenwerking met de leveranciers?

A: V an in het begin sceptisch en afwachtend, naar nu een goede samenwerking, vertrouwen en gezamenlijke wil om te
versnellen. Vergelijkbaar met het model van storming, norming en transforming.

Q & A (2)
Q: Werken jullie samen met de programma’s van het IB?
A: We werken niet “samen”, maar we zijn complementair – en niet competitief- aan de IB programma’s. We zijn in gesprek met
alle projectleiders, zijn transparant over onze oplossingen en zoeken naar samenwerking met versnelling als doel. Concreet:
- Programma Beelduitwisseling / Twiin: Hans Mekenkamp / Anil Jadoenathmisier
- V IB: Bas van V liet
- E-overdracht / V &VN: Frank Berens / Renate Kieft
- MedMij / PGO: Margo Brands
- Medicatieproces / Nictiz: Marja V erwoerd
- Basis Gegevensset Zorg (BGZ): Ge Klein Wolterink

Q: Wat is de basisinsteek van jullie aanpak?
A: Onze oplossingen zijn gericht op versnelling van het huidige tempo, hebben een technologische insteek en zijn gebaseerd
op een positieve businesscase en zijn niet subsidie gedreven.

Q: wanneer zijn jullie klaar?
A: Als we de professie en toegevoegde waarde van leveranciers hebben aangetoond middels concrete resultaten en de
positie van de leveranciers voor de toekomst in de samenwerking met overheid en verzekeraars is geborgd

Wasstraat
V RAAG

1. V erkenning

Prioriteit

•
•
•
•
•
•
•

Snappen w e de uitdaging?
Wat is het succes?
Wat betekent dit v oor de “w itte jas”?
Wat is er reeds gedaan, w at w erkt en w at w erkt niet tot op heden?
Wie zijn de key spelers rond v raag en aanbod?
Wat is er al gaande v oor de oplossing?
Wat is de prioriteit v oor de klant?

Key spelers
Historie
Designprincipes oplossing
Toetsen

•
•
•
•

Finalizen

•

Wie zijn v oor meer dan 90% leidend in de oplossing?
Wat zit er tot op heden in de w eg om samen sneller v ooruit te gaan?
Wat is de logische oplossing?
Voldoet de oplossing aan w ensen v an stakeholders, past hij in I B lijn, is
hij toekomstbestendig, priv acy etc. ?
Op basis v an de toetsing een definitiev e oplossing met implementatie
tijdslijn presenteren?

5.Concretiseren

Implementatieplan

•
•
•
•

I s er een plan om v an A naar B te komen?
I s er een financieel akkoord?
I s er een klant akkoord?
I s er een priv acy of legal concern?

•

Wat zijn de 3 issues die v an alle tijd zijn en we dit keer wél moeten
oplossen?

6.Doen

Wat zijn de issues die in NL
opgelost moeten worden
Q&A
Loslaten

•
•

Zijn de 10 te v erwachten v ragen in kaart gebracht?
I s er 100 % commitment. En een “ow ner” die het plan v an de TSV uit
gaat v oeren?

2.Opstellen

AANBOD

3.Eerste zet

IMPLEMENTATIE
VAN A TOT Z

Uitdaging in kaart – wat
willen we oplossen

4.V erbreden

Historie begrijpen
Playingfield
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