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Harry van Dorenmalen, Kees Donkervoort, Erwin Lubberding, Mijke Sluis en Menno Landman.
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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
•
•
•

….. en anderen

Open standaarden.
Open infrastructuur (geen concurrentie op data zelf).
Veilige identificatie (gebruik ervaringen financiële sector).

Doelstelling en werkwijze TSV
• Met ICT leveranciers in de zorg gegevensuitwisseling
stimuleren en leren wat kan en (nog) niet kan.
• Pre concurrentieel samen aan oplossingen werken en
buiten reëel eigenbelang acteren.
• Op proces en concrete thema’s resultaten creëren en
zelf gewoon gaan doen en aantonen dat het kan.
• Oog hebben voor de echte challenges, want die gaan
( en gingen ) niet vanzelf weg.
• Staat open voor álle ICT-leveranciers in de zorg en de
manifest ondertekenaars geven het voorbeeld met
mindshare.
• Storming, norming transforming.
• Samen optrekken met stakeholders om de versnelling
te realiseren en open en transparant zijn en politiek
begrijpen en ook open bespreken.

Hi-level status werkgroepen
Thema

Bereikt tot nu

Ambitie

ZorgAdresBoek

7 januari: kick off met VZVZ en ZD en TSV. Veel overleg samen.
Geen concurrentie op adresgegevens en top-meeting 25
november.

- Een generieke oplossing waarbij adresgegevens landelijk bruikbaar
zijn met vrije keuze voor je leverancier

Beelduitwisseling

Samenwerking leveranciers obv bestaande technieken en
diensten. Met concreet een toetsbare TA. Voorstel is gemaakt en
deelbaar in Q3 2021.

- Verder uitwerking tot NTA, met ruimte voor andere technieken.
- Een POC met het zorgveld doen om dit aan te tonen als bewijs.

Identificatie

Concrete visie hoe authenticatie landelijk ingericht kan worden
tbv de zorg, met ruimte voor toekomstige authenticatie middelen.

- Concreet masterplan plan met benodigde randvoorwaarde hoe
authenticatie in te richten beoordelen.
- Uitdaging is duidelijkheid en inzicht in een complex onderwerp te
geven ter ondersteuning van formele besluitvorming.

Standaarden

Heel veel standaarden en niet voldoende impact besproken.
Leveranciers van ziekenhuis en VVT groot en minder groot in een
overleg om verpleegkundige overdracht te realiseren

- Toezeggen verpleegkundige overdracht te realiseren
- Constructieve bijdrage over standaard op de semantische laag in
lijn met e overdracht en Inzicht regeling
- Eind 2021 eerste (deel) overdracht gerealiseerd

Infrastructuur

Eén duidelijk plan visie is gemaakt op basis van de bestaande
infrastructuren en afspraken zijn gemaakt hoe op use case niveau
invulling word gegeven met behoud van interoperabiliteit EN open
markt

- Ervaringen van grote leveranciers gebruiken voor duurzame
oplossingen op internationale basis.
- POC doen voor eOverdracht.
- Ruimte houden voor innovatie.

Medicatie

Na veelvuldig onderzoek en overleg geen concrete trajecten ivm
lopend proces

- Updaten elkaar, er zijn wensen om te versnellen op kleine
deelprojecten

NIEUW

Door de samenwerking die nu is ontstaan is de wens om ook BGZ
te gaan onderzoeken met de belangrijkste leveranciers en
wederom een TA te schrijven

- Q1 2021 plan BGZ
- Goed letten op lering en ervaring in 2020

Wat we adviseren om af te spreken en daardoor de
zorg maximaal te helpen
Om effectief en innovatief tot werkbare oplossingen te komen, is er een aantal
randvoorwaarden geformuleerd:
1. Internationale standaarden: baseren op internationale standaarden, tenzij …
2. Level playing field: zuiver level playing field met gezonde balans tussen overheidsregie
en marktwerking – geen monopolie maar hybride keuzes.
3. Leveranciers als gesprekspartner: tijdig en op strategisch niveau impact maken en
kennis en expertise inbrengen
4. Governance: transparant overzicht creëren van taken en verantwoordelijkheden van
cruciale instanties (VWS, ZN, Nza, Zorginstituut, en TSV zelf ! )
5. Werkwijze en tempo: Nadenken over verschillende manieren van project en
programma management. Bottom up, top down – agile.

Belangrijk discussiepunten
1. Tweesporenbeleid
•
•

Perceptie is twee sporen. Enerzijds nationale programma's met centrale regie op totale
interoperabiliteitsmodel, anderzijds leveranciers die kunnen versnellen indien
verantwoordelijk voor onderste 2 lagen van het model.
Suggestie gedaan : Werken in governance werkgroep doorzetten en deze discussie in Q1
2021 opzetten op basis van lering en ervaringen opgedaan.

2. Nationale voorzieningen versus NTA
•
•

Leveranciers onderschrijven toegevoegde waarde van generieke voorzieningen
Suggestie : TSV heeft een voorstel uitgewerkt ( en is gaan doen ) hoe deze generieke
voorzieningen te kunnen ondersteunen en samen te werken.

3. Financiën
•
•
•
•

Constateren een publieke discussie over (hoge) marges (oa motie) van de markt.
Zien publiek gefinancierde entiteiten in de markt komen.
Suggestie gedaan : TSV stelt een 'fasttrack' werkgroep in Q1 2021 om opties te bezien en
een voorstel te doen.
ACM voert een marktverkenning uit en de uitkomst kan een start zijn.

Oplossingen in de tijd
Vandaag

• Huidige situatie
• Twiin, ZorgAB, DVD-exit en genomen beslissingen
supporten als PoR.

Korte termijn:
•
•

•

Morgen

• Alternatieve duurzame oplossingen en suggesties van
leveranciers bezien.
• Huidige nationale programma’s mogelijk versnellen

• Mogelijk meer hybride samenwerking.
• Een open en transparant level playing field met een
optimale en flexibele governance waar belangen duidelijk
Overmorgen zijn en gewaardeerd worden.

Huidige oplossingen omarmen en
doorgaan.
Beter maken waar kan in groeiende
werk samenstellingen.
Meedenken met ruimte voor
toekomst en mogelijkheden.

Duurzaam perspectief:
•
•
•
•

Hybride model
Baseren of content en feiten
Samenwerking optimaliseren
Platformen in de Wereld.

Tot slot
• TSV zoekt rol in bestaand Zorg – krachtenveld met hulp van
significante ICT bedrijven die hun kennis en ervaring
inbrengen. Evaluatie December 2020.
• Belangrijk om goed alle voorstellen van die ICT leveranciers te
begrijpen en op basis daarvan een mening te vormen en te
kiezen : doen of ( nog ) niet doen. Duidelijkheid.

• Blijven zoeken naar betere en open samenwerking met
stakeholders om te versnellen. In ieders belang – toch ?

