UPDATE DECEMBER 2020
Beste deelnemers aan de taskforce Samen Vooruit,
Graag geven we jullie namens de taskforce Samen Vooruit (TSV) weer een update over de voortgang
vanuit de werkgroepen en het team en welke stappen we gaan zetten op weg naar ons einddoel.
De afgelopen periode hebben we veel voortgang geboekt met concrete voorstellen voor hoe wij de
zorg in Nederland kunnen helpen met duurzame oplossingen vanuit de leveranciers. Daarmee geeft u,
namens het ministerie van VWS en VNO-NCW, praktische invulling aan het manifest “Samen Vooruit”
en maakt u afspraken die bijdragen aan betere gegevensuitwisseling in de zorg. Ook zijn wij trots op
het feit dat we een voorstel hebben neergelegd over hoe de zorginfrastructuur er op basis van onze
kennis en ervaringen uit zou moeten zien, in binnen- en buitenland. Door dit gezamenlijke voorstel en de
onderbouwde keuzes ontstaat een gedragen en duurzame versnelling.
De werkgroepen hebben hard gewerkt om resultaten voor elkaar te krijgen. In updatesessies met
deelnemende leveranciers hebben we in november waardevolle feedback ontvangen. Op 23 november
hebben we onze voortgang aan VWS gepresenteerd. Ook speciale dank voor de actieve inzet van
leveranciers in werkgroepen die niet een direct belang bij het onderwerp hebben.
Belangrijk resultaat is dat er dan ook conform ons manifest non-concurrentieel overleg plaatsvindt
over de wijze waarop gegevensuitwisseling in de zorg gerealiseerd kan worden. In een dergelijk proces
merken we natuurlijk ook dat er zaken botsen, omdat belangen verschillend zijn. Maar ook dat visies
verschillen. De grootste winst is de bereidheid van alle taskforceleden dat wanneer nodig, we steun geven
aan het grote geheel boven het eigen belang. Dit zullen we moeten blijven doen om TSV tot een succes
te maken.

Informatieberaad Zorg (IB)
Op de agenda van het IB van 30 november stond een aantal belangrijke agendapunten. Vanuit TSV hebben we zoveel mogelijk input geleverd waaraan, voor zover wij weten, ook invulling is gegeven. Het is nu
aan ons allen om de visie en intenties om te zetten in concrete resultaten voor het zorgveld.
Concreet:
1. Generieke voorzieningen (specifiek generieke adresvoorzieningen)
Op de website van TSV hebben we het voorstel gepubliceerd hoe we invulling willen geven aan de
generieke adresvoorzieningen én aan de technische adresseringen met DIZRA-uitgangspunten als
registratie bij de bron.
2. Vanuit het voorstel voor zorginfrastructuur
Met gebruik van generieke voorzieningen wordt de use case ‘verpleegkundige overdracht’ ingevuld. Dit
wordt gedaan op basis van een Technische afspraak (TA). Hiertoe zijn de bestaande technische specificaties van NUTS bekeken vanuit het perspectief NTA. Meer informatie staat op de website van TSV.
3. Beelduitwisseling
Er is een TA voor push Beelduitwisseling opgesteld. Deze is door diverse partijen beoordeeld.
De documenten zijn op de website gepubliceerd (incl. reviewdocument) en open voor consultatie.
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Acties voor 2021
We hebben hard gewerkt en weten steeds beter wat ons nog te doen staat. Hierbij kijken we goed naar
de ervaringen van afgelopen jaar. We hebben voor 2021 heldere doelen en acties voor ogen als praktische
invulling van het manifest Samen Vooruit:
1. We blijven meehelpen om de bestaande nationale programma’s en (tijdelijke) oplossingen beter te
maken, terwijl we parallel duurzame en lange termijn oplossingen aanjagen.
2. De concrete voortgang en resultaten van TSV maken we nog meer bekend, door onder andere publicatie op de website.
3. We intensiveren ons stakeholdermanagement met de concrete resultaten die we hebben bereikt; met
VZVZ, ZN, IB leden en overige koepels en branches.
4. De werkgroepen krijgen meer focus op de uitwerking. Werkgroepen krijgen er nieuwe deelnemers
bij vanuit de nieuwe ondertekenaars van het manifest. Ze gaan minder frequent overleggen, de strakke
regie en agenda blijven.
5. We starten op korte termijn een BGZ werkgroep. Mogelijk starten we nog met andere werkgroepen.
6. We werken verder aan een concreet plan voor het borgen van de leveranciersinbreng in de nationale
tafels over dit onderwerp.
Het effect hiervan moet zijn dat de gefragmenteerde data-uitwisseling in de zorg beter verloopt en
dat zorgprofessionals daardoor minder tijd kwijt zijn aan het verzamelen van medische data.

Evaluatie
Na ruim een jaar TSV doen we ook een evaluatie: hoe is onze aanpak, hoeveel impact hebben we gemaakt en welke wensen en verwachtingen zijn er bij alle partijen? Het is voor het team geen discussie dat
goede samenwerking tussen de leveranciers essentieel is en zijn meerwaarde reeds heeft aangetoond.
Vanzelfsprekend kunnen we sommige zaken beter doen om nog meer hulp te geven en impact te
maken. Begin 2021 presenteren we een voorstel voor hoe we dit het beste kunnen doen op basis van
feedback en onze ideeën en ervaringen van de afgelopen periode. Ook presenteren we de resultaten aan
VWS en VNO-NCW/MKB Nederland.

Fijne feestdagen!
Voor nu willen we jullie nogmaals enorm bedanken voor de
tomeloze inzet van de afgelopen maanden, het harde werk
en de prettige samenwerking! We wensen jullie alvast fijne
feestdagen en een gezond nieuw jaar. Een jaar waarin we met
elkaar nog meer stappen gaan zetten om gegevensuitwisseling
in de zorg te versnellen via duurzame oplossingen.
Namens het team van TSV,
Harry van Dorenmalen, voorzitter TSV

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