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Titel met leeg werkveld

Onmisbare schakel in de keten
ü Adresseren ontvanger bij het
versturen
van medische gegevens.
ü Bepalen identificerende gegevens
afzender.
ü Geen zorgen over data qualilty.
Technische specificaties
ü IHE-HPD standaard toegepast met
enkele noodzakelijke aanpassingen.
ü Uitgebreid en flexibel datamodel.
ü Inpasbaar binnen de XIS-applicaties
m.b.v. OAS (API’s: FHIR/oData).
ü Centraal master datamanagement
(“wasstraat” voor DQ) om de
integriteit van de samenkomende
data te garanderen.

FACTS ZORG-AB
Ontzorgen zorgaanbieders
ü Snelle en accurate zoekfuncties (iFind,
Soundex en voorgedefinieerde queries).
ü Gebruikers zijn beter geïnformeerd over
auteurs, uitvoerenden,
beheerverantwoordelijken.
ü Geen eigen adresboeken meer up-todate houden.
ü Notificaties bij discrepantie in gegevens.
ü Minder datalekken.
Huidige vulling
ü Alle Zorgaanbieders en Zorgverleners
met aanvullende (technische)
gegevens uit Vektis- en VZVZ bestand.
ü Daarna aanvullende (elektronische)
adressen uit diverse bronnen.
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Tekst & Beeld 75%/25%

Bredere inzetbaarheid van ZORG-AB|3 fasen
ZA’s LSP

Dossieroverdracht

RIVM

Regio’s

MedMij

Mitz

BabyConnect

Twiin

Thuiszorg

Etc.

ZORG-AB

VZVZ
adm. + APR

ZABLSP

MedMij
(LSP Plus)

Vektis AGB

Fase 1

MedMij ZAL

Fase 2

eZorg
EDIFACT

Zorgdomein

Fase 3

Zorgaanbieders
extra vulling

Vervolg
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Tekst & Beeld 75%/25%

ZORG-AB na fase 3| in de praktijk

Raadplegen (read only)

Internet: DVP (MedMij)

VZVZ bestand
Vektis bestand
E-Zorg aanvulling
Zorgdomein aanvulling

ZORG-AB
Integratie Proces
(ZIP)

ZORG-AB

Aanleveringen door derden
(zorgaanbieders of andere
derden)

Zorgnet: XIS

• Raadplegen
• Muteren ‘eigen’ gegevens o.b.v.
auteurschap

APR
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Waarom een gemeenschappelijke
voorziening?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Geen enkele partij kan het adresprobleem alleen
oplossen.
Weinig partijen geven hoge prioriteit aan juiste
adressering.
Door de complexiteit is het moeilijk om
decentrale oplossingen hiervoor te ontwikkelen.
Aan juiste adressering zou geen verdienmodel
moeten vastzitten; het zijn de adressen van de
zorgaanbieder/-verlener.
Data Quality of master datamanagement
inrichten is een kostbare aangelegenheid.
Ingerichte technische beheerprocessen en
governance.
Het lost een jarenlange behoefte van de
zorgmarkt op!

Barrières overwinnen
Huidige barrières

ü Grondslag nodig om bronnen te kunnen
ontsluiten naar ZORG-AB: centraal regelen voor
alle bronnen?
ü Aanvullende financiering nodig om alle wensen
in te bouwen; meer bronnen te ontsluiten; user
group in te richten; e.d.
ü XIS/PGO-leveranciers moeten sneller ZORG-AB
integreren binnen hun business applicatie.
ü De overvolle ontwikkelagenda’s van
softwareleveranciers.
ü Wat te doen met adresbestanden waarvoor
geen bronregister lijkt te zijn? (bijv. LabID’s,
consultatiebureaus, e.d.)
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Samen doorwerken
ü VZVZ breidt samen met de nu al betrokken
partijen, zoals ZorgDomein, KPN E-zorg,
Vecozo, ZORG-AB stap voor stap uit.
ü Zorgaanbieder kan zelf aangeven hoe hij/zij
bereikbaar wil zijn.
ü Zorgaanbieder kan zelf aangeven welke
diensten beschikbaar zijn.
ü De zorginitiatieven moeten uitgedaagd worden
zelf de use cases met ZORG-AB te definiëren
(toepassing, vulling en beheer gegevens)
ü ZORG-AB gebruikersgroep inrichten.
ü Financiering van het project vanuit ZN.
ü Financiering verdere aansluitingen en
uitbreidingen nader uitwerken i.s.m. ZN, VWS
en koepels.

Hoe verder?
Informatieberaad
ü Steun voor de aanpak uitspreken aan alle
relevante zorgpartijen in NL!
ü Support bij oplossen van barrières, bijv. als er
onduidelijkheid is over juridische grondslagen
voor delen van data.
ü ZorgAdresInformatiestel (ZAI) kan zorgen dat
benodigde lokale adresboeken in de juiste
structuur staan, zodat ontsluiting naar ZORGAB eenvoudig(er) wordt.
ü Geen nieuwe zorglijsten, zorgadresboeken
e.d. ontwikkelen à met één gemeenschappelijke voorziening realiseren we de hoogste
kans van slagen op eenduidige vastlegging
van (technische) adresgegevens en daarmee
vindbaarheid van zorgaanbieders.
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Reeds gerealiseerd

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ZORG-AB v2.6.4 in productie.
Roadmap t/m einde 2020
VZVZ heeft een bewezen methodiek voor de
uitrol richting de software leveranciers:
ü Technisch
ü Functioneel
ü Contractueel
Datamanagement is ingericht.
Vulling van ZORG-AB met VZVZledenadministratie, Vektis AGB Services en
MedMij adressen is gereed.
Het benaderbaar maken van ZORG-AB via
Internet (read only) per 10-10-2020.
Pentest is net uitgevoerd.

Hoe ver zijn we al?
In progress (okt t/m dec. 2020)

ü Nieuwe (bestaande) aanvullende bronnen
ontsluiten naar ZORG-AB, zoals van
ZorgDomein, KPN E-Zorg, Zorgaanbieders,
Mitz, MedMij, etc.
ü Opnemen van ZORG-AB in Twiin
infrastructuur.
ü ZORG-AB redundant uitvoeren om de hoge
beschikbaarheid te garanderen per 15-102020.
ü Inventariseren use cases om de
zorgprocessen z.s.m. te optimaliseren.
ü Softwareleveranciers enthousiasmeren om
ZORG-AB in te bouwen in hun business
applicaties.
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ü

ü

Welke ondersteuning helpt?

Vanuit InformaGeberaad

Vanuit de zorgmarkt

Volmondig akkoord van Informatieberaad
om ZORG-AB als een gemeenschappelijke
voorziening te bestempelen. Maak ZORG-AB
onderdeel van vele gesubsidieerde
zorginitiatieven.

ü Ontwikkelcapaciteit vrijmaken om ZORGAB in te bouwen in de business applicaties
(het is vrijwillig, maar de druk opvoeren).

Status ZAI delen en relevante partijen
meenemen in de totstandkoming.

ü Bereidheid en deelname om adresbron te
ontsluiten naar ZORG-AB.
ü Succesvolle use cases uitdragen.

ü

Eventuele barrières rond de grondslag om
een bron te mogen ontsluiten, wegnemen.
Zoveel mogelijk met elkaar oplossen.

ü Na implementatie de kostenbesparingen in
kaart brengen en de vermindering van
aantal datalekken.

ü

Oplossing bieden voor adresbestanden die
niet uit een register komen (Laboratoria,
Consultatiebureaus, e.d.)

ü Verantwoordelijkheid van de juistheid van
gegevens ligt bij de zorgaanbieder.

8

Samenvatting

ZORGADRESBOEK. ZORG-AB.
Maakt de zorg veilig en snel digitaal bereikbaar.
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Status werkgroep

Zorgadresboek

Een ZORG-AB wat voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle
gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland
• Deelnemers: VZVZ, ZorgDomein (*Enovation, *Zorgdoc)
• Betrokken programma’s: Zorgadresboek helpt alle huidige en toekomstige nationale
programma’s om de uitwisseling naar de juiste organisatie/zorgverlener te organiseren:
MedMij, BGZ, Medicatie, eOverdracht, Beeld etc.
• Diverse regionale of toepassingsgerichte adresboeken zijn door de tijd ontstaan en niet
een landelijk kwalitatief goed adresboek
• ZorgDomein en VZVZ en TSV (als aanjagers) hebben afgesproken een landelijk
platform op te zetten en stapsgewijs steeds meer leveranciers en steeds meer data
aan te haken.
Keuze voor het ZORG-AB als het landelijke zorgadresboek ipv keuze voor vele
anderen (IB besluit 30 november)

…

