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Werkgroep infrastructuur
Wat bedoelen we eigenlijk met infrastructuur?
Liever spreken van een duurzame referentiearchitectuur zoals
DIZRA: Uitgangspunten, instrumenten, richtlijnen en practices
Hoe garanderen we relevantie, ook op lange termijn?
Liever uitgaan van usecases en domain requirements dan van
centralistische ‘one size fits all’ infrastructuren. Betrokkenheid van

alle experts. Agile werken om relevant te blijven
Hoe garanderen we samenhang ?
Werken aan samenhangende afsprakenstelsels

(Technische Afspraken) voor specifieke usecases. Uitgaan gedeelde
uitgangspunten en van bestaande (internationale) standaarden en
practices op alle interop niveaus
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Uitgangspunten (volgt DIZRA)
Generieke voorzieningen

Generieke
voorzieningen

Schaalbaarheid
•
•
•
•

Oplossingen ontwikkeld voof minimaal
nationale schaal
Gedecentraliseerd waar mogelijk
Er is niet één infrastructuur en niet
één platform
Ontwerpen voor hergebruik

•
•

Schaalbaarheid

•

Privacy

Privacy

•
•
•

Standaardisatie
•
•
•

Standaardisatie
Uitgaan van bestaande internationale
(industrie) standaarden
Meerdere concurrerende standaarden
kunnen naast elkaar bestaan
Werken aan integrale afspraken op alle
niveaus (e.g. integratieprofielen of afsprakenstelsels)

Waarde creatie

Geen concurrentie op generieke
voorzieningen
Toestemming, Identificatie,
Logging,….
Gedecentraliseerd waar mogelijk

Geen onnodige centralisatie
Dataminimalisatie
Transparantie

Waarde creatie
•
•
•

Meerwaarde voor de zorg als
vertrekpunt
Zinnige gegevensuitwisseling op basis van
business case en klantvraag
Gelijk speelveld en keuzevrijheid voor
afnemers zal innovatie uitlokken
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Instrumenten: Agile ontwikkelen en continu verbeteren van Technische Afspraken

•

Thematische aanpak met duidelijke klantvraag/ usecase (domain requirements) als vertrekpunt:
Als [zorgverlener / patiënt / zorgondernemer / ….] wil ik […..] zodat ik […..]

•

Stevig verankerd in gedeelde uitgangspunten

•

Ontwikkeling in multidisciplinaire werkgroepen: domein experts EN industrie (combinatie van marktleiders,
kleinere spelers en niet direct belanghebbende technologie partner)

•

Integrale aanpak: Specificeren van alle relevante standaarden en de wijze waarop ze binnen de usecase
dienen te worden ingezet (vergelijk aanpak IHE integratieprofielen)

•

Waar mogelijk op basis van bestaande (inter)nationale standaarden

•

Open specificaties, gedocumenteerd in Nederlands Technische Afspraken (NTA)

Agile ontwikkeling van Technische Afspraken

Toolbox

Uitgangspunten / DIZRA
Klantvraag / usecase
Professionele
standaarden

Organisatie
Domein experts
(Zorgverleners,
patiënten,
ondernemers,
informatiekundigen,,
juristen,…)

Wet en regelgeving
Bestaande oplossingen
Internationale (zorg-)
ICT standaarden
Stand van de techniek /
best practices

Leveranciers
(markleiders,
kleinere spelers,
technologie
partner)

Agile development tools
Werkgroep

(Nederlands) Technische Afspraken

Beeld

Toolbox

Uitgangspunten / DIZRA

Organisatie

Domein experts

Klantvraag / usecase
Professionele
standaarden
Wet en regelgeving
Bestaande oplossingen
Internationale (zorg-)
ICT standaarden
Stand van de techniek /
best practices
Agile development tools

eNovation,
Phillips ForCare,
Nexus……

(ChipSoft
valideert de TA)
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(Nederlands) Technische Afspraken

Verpleegkundige overdracht

Toolbox

Uitgangspunten / DIZRA

Organisatie

Domein experts

Klantvraag / usecase
Professionele
standaarden
Wet en regelgeving
Bestaande oplossingen
Internationale (zorg-)
ICT standaarden
Stand van de techniek /
best practices

PinkRoccade,
eNovation,
ZorgDomein,
Nedap, SDB
Groep, ChipSoft,
IBM,…..

Agile development tools

Werkgroep

(Nederlands) Technische Afspraken
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Toezeggingen

•

De geschetste werkwijze wordt NU al toegepast

•

De WIL om samen te werken tussen leveranciers is groot

•

De WIL om met het veld samen te werken aan relevante
en uitvoerbare standaarden en afsprakenstelsels is groot

En concreet:
•

NTA (verpleegkundige) overdracht per 01-04-2021

•

Werkend MVP per 21-12-2021, te gebruiken voor
verwijzen tussen medisch specialistische zorg en VVT

•

Een in samenwerking met het veld bepaalde relevante en
uitvoerbare dataset die aansluit op bestaande
standaarden zoals eOverdracht
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Vragen en discussie

