UPDATE APRIL 2021
Beste deelnemers aan de taskforce Samen Vooruit,
We werken steeds beter en effectiever samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, waarbij leveranciers
de handen ineen slaan om de nodige versnelling in de gegevensuitwisseling in de zorg te realiseren. Voor
de professionals in de zorg, maar uiteindelijk voor de patiënt en cliënt zelf. Onze samenwerking laat zien
waar me met elkaar toe in staat zijn, waarbij er steeds meer vertrouwen komt. Hierdoor levert de taskforce
een belangrijke bijdrage aan het makkelijker en sneller beschikbaar maken van medische data voor
zorgverleners en andere stakeholders die zij voor hun werk hard nodig hebben.
In de afgelopen maanden hebben we veel bereikt: diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben
heldere inzichten gegeven, in de verschillende werkgroepen is concreet aan oplossingen gewerkt en ook
de (zelf)evaluatie heeft veel richting gegeven aan het vervolg van TSV. En als we één ding echt geleerd
hebben is het wel dat ICT-leveranciers een stoel aan de juiste tafel op het juiste moment verdienen en het
gezamenlijk optrekken met het veld en VWS nodig hebben om nog meer te kunnen versnellen.

Nieuws uit de werkgroepen
In de verschillende werkgroepen maken we concreet hoe pre-concurrentieel samenwerken aan casussen
door leveranciers kan werken. Uit de evaluatie die we in het eerste kwartaal van dit jaar hebben uitgevoerd, kwam naar voren dat ICT-leveranciers actief willen helpen, dat de opgestelde visie gewaardeerd
wordt (soms als vernieuwend en als alternatief) en dat de werkgroepen en aanpak een verschil maken. De
ICT-leveranciers weten elkaar in de werkgroepen goed te vinden al werkend aan de gezamenlijke opgave.
eOverdracht
In deze werkgroep zijn we actief het gesprek aangegaan met Twiin en de opdrachtgever V&VN over hoe
we elkaar kunnen versterken. Dit verloopt constructief met duidelijkheid over ieders rol. TSV gaat samen
met een vertegenwoordiger van de Nuts-community deelnemen aan de kerngroep e-Overdracht om
gezamenlijk met Twiin en V&VN de implementatie van e-Overdracht uit te werken.
Aanvullend werkt de TSV-werkgroep concreet aan het samenvoegen van technische documentaties van
bestaande koppelingen. Met als doel te komen tot de gemeenschappelijke deler, met Nuts als uitgangspunt. Dit geeft een goede basis voor de uitwerking in het Twiin traject en snelle implementatie.
TSV zet nadrukkelijk in op resultaat voor morgen op de werkvloer en een actieve bijdrage op de langere
termijn.
Beelduitwisseling
De TA Beelduitwisseling is inmiddels geen nieuws meer. Wat wel nieuws is, is dat in Noorwegen ons
voorbeeld ook een vervolg krijgt. Als we de Nederlandse en Noorse TA vergelijken, dan zien we dat ze in
de basis gelijk zijn. Ook zie je bijvoorbeeld in het Noorse model de afspraken over Authenticatie. Dit is een
mooi voorbeeld van toepassing van standaarden over landsgrenzen heen. Kijk hier voor de Noorse TA.
Voor Nederland geldt dat we in gesprek zijn met VWS, NEN, Twiin en Nictiz over hoe we samen het NENEGIZ voorbeeld kunnen doorlopen. Welke rol kunnen leveranciers daarin hebben en hoe kan de TA
dienen als basis voor normeringen? We willen daarmee eenzelfde samenwerking gaan organiseren als
met de werkgroep e-Overdracht. Aangezien normering een goede basis is, maar geen garantie voor
interoperabiliteit, wordt de TA nu al in de praktijk geïmplementeerd door de leveranciers die actief deelnemen aan deze TA. Zo kan in een normeringstraject gebruik worden gemaakt van de praktijkervaring,
maar nog belangrijker, kan de werkvloer al interoperabiliteit tussen de verschillende leveranciers ervaren.
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TSV op LinkedIN
Sinds kort zijn de laatste updates van TSV
ook te volgen via korte filmpjes. Daarin
wordt helder in beeld gebracht waar we
staan met bijvoorbeeld de verschillende werkgroepen en hoe de oplossingen
helpen in het zorgveld. U vindt de video’s
op onze LinkedIN pagina waar u ons eenvoudig kunt volgen. Binnenkort kunnen
we u nader informeren over de aanvullende communicatie van TSV 2.0.

Voortgang afgelopen kwartaal
TSV heeft de afgelopen periode met veel stakeholders gesproken. Op basis van onze ervaringen van het
afgelopen jaar hebben we analyses gedeeld en de vervolgstappen besproken. We spraken onder meer
met CEO’s, de commissie Gezondheidszorg van VNO-NCW, onze klankbordgroep, VWS-experts, ICT-leveranciers en ook met critici. Deze gesprekken waren en zijn nodig om de discussie open en transparant
met elkaar te kunnen voeren. Immers: we kunnen met elkaar nog niet tevreden zijn over de huidige
voortgang op gegevensuitwisseling in de zorg.
TSV is in 2020 gestart met als doel om samen met leveranciers in de zorg gegevensuitwisseling te
stimuleren. In de afgelopen periode hebben we een groot aantal acties opgepakt en kennis en expertise
opgehaald en bij elkaar gebracht.
Concreet betekent dit:
• We zijn gestart met zes agile werkgroepen met leveranciers en hebben via een vaste formule (‘wasstraat’) analyses en oplossingen aangedragen. Voor Beelduitwisseling, Infrastructuur en eOverdracht zijn
hier maximale en concrete stappen gezet.
• We hebben een visie en uitgangspunten ontwikkeld voor een duurzame (data)infrastructuur, waarin
we ook een voorstel hebben gedaan voor een andere governance structuur. Hierdoor wordt het
beslissingsproces transparanter, sneller en opener.
• We hebben ICT-leveranciers bij elkaar gebracht en ook (in toenemende mate) contact gemaakt
met andere gremia. Samenwerken aan een gezamenlijke opgave maakt leveranciers sterker en creëert
gedeelde beelden en aanpakken. Daarbij is afgesproken om (nu en in de toekomst) gezamenlijk afspraken vast te leggen in technische afspraken (TA’s). Deze worden vervolgens ingebracht in een NEN-traject.
Deze open afspraken leiden tot een eerlijker speelveld, tot activatie van alle leveranciers en tot transparantie naar de klanten en zorgpartijen.
• We hebben door de samenwerking met leveranciers bevestigd gekregen dat zij graag meewerken
en bereid zijn pre-concurrentieel samen te werken aan oplossingen. Ze weten elkaar te vinden. Er is
(wederom) geconstateerd dat, om dit effectief te kunnen doen, leveranciers het volgende nodig hebben:
level-playing-field, eerder betrokken worden bij de diverse plannen van gegevensuitwisseling, een
stoel aan de juiste tafel om mee te praten, internationale scope en een agile werkwijze die maximale
innovatie mogelijk maakt.
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Wat kunt u de komende tijd van TSV verwachten?
TSV is opgericht als een tijdelijk gremium met een duidelijke missie. De volgende fase staat in het teken
van het verder begeleiden van de werkgroepen, het onderhouden van de community met ICT-leveranciers en vooral de juiste discussie op het juiste moment voeren. Onze positie aan de juiste tafel is
bepalend voor het succes waardoor we samen sneller kunnen gaan. Het gedachtegoed, de visie en standpunten blijven we inbrengen in bestaand beleid samen met leveranciers, VWS en het veld.
VWS en VNO-NCW hebben ons gevraagd om de komende periode tot najaar 2021 te focussen op:
• Het onafhankelijk inbrengen van kennis, expertise en concrete oplossingen vanuit de leveranciers bij
diverse (focus) programma’s, in het bijzonder bij Beelduitwisseling en eOverdracht. We geloven dat als we
beter samenwerken, we met elkaar (nog) sneller kunnen gaan. Dit vraagt ook om een volwassen governance en rolverdeling. Hierbij zitten leveranciers vroegtijdig aan de juiste tafels en wordt er gekeken naar
oplossingen die aansluiten bij (technologische) trends uit het zorgveld, 3 tot 5 jaar vooruit.
• Werken aan een linking-pin constructie waardoor ICT-leveranciers al in een vroeger stadium betrokken
worden bij implementatieplannen voor gegevensuitwisseling in de zorg. We denken daarbij aan een
publiek-private regie-organisatie onder leiding van VWS samen met ZN. Hierbij is aandacht voor zowel
het organiseren van mandaat namens de leveranciers, de regie en organisatie ervan alsmede de afstemming met de ICT-leveranciers en gremia. Het borgen van het netwerk en de innovatiekracht van de
ICT-leveranciers is van groot belang voor de versnelling en realisatie van effectieve gegevensuitwisseling
in de zorg.
• We inventariseren op welke wijze de belangenbehartiging van ICT-leveranciers in de zorg georganiseerd
kan worden in het licht van de bestaande brancheorganisaties. Hierbij betrekken we de kennis vanuit
VNO-NCW op dit gebied. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van leveranciers.

Kijk voor meer informatie op www.taskforce-samen-vooruit.nl
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