UPDATE JANUARI 2021
Beste deelnemers aan de taskforce Samen Vooruit,
We wensen iedereen langs deze weg nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Een jaar waarin de
COVID-19-crisis nog grotendeels de wereld zal bepalen en waarin de druk op de zorg nog dagelijks
toeneemt. Om deze druk te verlichten en om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te borgen, is het
van groot belang dat de gegevens van de patiënt op de juiste plek zijn. Daarom zijn onze inzet en
resultaten van wezenlijk belang om de nodige versnelling in de gegevensuitwisseling te realiseren. Onze
samenwerking van het afgelopen jaar laat zien waartoe we in staat zijn! Als nog meer ondertekenaars van
het Manifest zich actief aansluiten en de samenwerking aangaan, dan kunnen we nog meer versnellen.

Terugblik 2020
De insteek van TSV is om met concrete oplossingen voor gegevensuitwisseling in de zorg te komen, die
door leveranciers gezamenlijk zijn uitgewerkt. En dat is in 2020 gelukt! We hebben leveranciers stap voor
stap steeds meer zien samenwerken aan oplossingen voor use cases, waarbij partijen de aanwezige (internationale) kennis en expertise in hebben gebracht. Samenwerking geschiedde op basis van non-concurrentie tussen marktleiders, kleine spelers, ‘brokers’ en technologiepartijen. De neutrale versnellingsmakelaars van TSV begeleidden en faciliteerden in werkgroepen de samenwerking tussen leveranciers en
daagden hen uit om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Om ervoor te zorgen dat de voorstellen ook
‘landen’ in het complexe zorgveld hebben we in zomer/najaar van 2020 bredere reviewsessies georganiseerd. Hierin zijn voorstellen uit de werkgroepen besproken en getoetst met andere leveranciers, stakeholders en specialisten van VWS. Dit heeft geleid tot aanscherping en concretisering van de voorstellen.
Op onderstaande gebieden hebben we mooie concrete stappen gezet:
•

‘Een plek aan tafel’ gekregen: we worden steeds vaker gevraagd mee te denken en onze visie te
geven in gremia als het Informatie Beraad Zorg (IB), bij de vrienden van het IB, VWS en andere zorgpartijen. De uitdaging is en blijft om dit iets blijvends te maken door een goede governance rondom
gegevensuitwisseling, waarover we inmiddels ook in gesprek zijn.

•

Met leveranciers samen is het gelukt om een duurzame visie neer te leggen voor de
zorginfrastructuur. Deze basis geeft veel vertrouwen in een verdere uitwerking van use cases.

•

Voor belangrijke thema’s is het gelukt om in diverse werkgroepen met specifieke oplossingen te
komen. Cruciaal voor 2021 is doorpakken om daadwerkelijk resultaten te leveren vanuit de use cases.

•

We hebben de resultaten behaald dankzij de samenwerking tussen een steeds groter wordende
groep ICT-leveranciers in de zorg. Zij sluiten zich aan bij de doelstellingen en werkwijze van TSV. Aandachtspunt blijft dat we ook de nog niet actieve ondertekenaars van het Manifest meer betrokken
krijgen bij het realiseren en verbreden van de oplossingen en de concrete resultaten.

We hebben veel geleerd van het werken volgens pre-concurrentiële principes, in een werkveld waarin
de kaarten, rollen en taken al sinds lange tijd geschud leken te zijn. De komende tijd werken we verder
aan het verbeteren van de samenwerking en zoeken we waar nodig naar nieuwe samenwerkingen. Ook
willen we nog beter aansluiting vinden bij de thema’s uit het IB en wetgevingstrajecten van VWS.
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Nieuws uit de werkgroepen
Leveranciers werken in werkgroepen nauw samen met elkaar om concrete oplossingen uit te
werken. Deze moeten in 2021 gaan leidden tot concrete resultaten waar het zorgveld baat en profijt van
gaat hebben. Uitgangspunt hierbij is dat we bestaande initiatieven met elkaar verbinden.  
Beelduitwisseling
Er is een versnelling aangebracht in het realiseren van een (N)TA (technical agreement) voor bestaande
push Beelduitwisseling. Dit hebben we samen gedaan met diverse leveranciers en gebaseerd op bestaande technieken en diensten. Deze TA Beelduitwisseling staat op dit moment open voor publieke review
en consultatie en is in te zien op de website van TSV. De feedback wordt gebruikt voor verdere uitwerking
van de TA en het opstarten van een NEN-traject door de leveranciers. Bij dit traject wordt ook het
Twiin-programma betrokken dat feedback geeft. De inzet van TSV is om de TA uiteindelijk samen te
brengen met het Twiin programma.
Zorgadressering
Het creëren van een landelijk toegankelijk zorgadresboek moet leiden tot betere vindbaarheid van
zorgverleners in Nederland. De leveranciers binnen TSV staan dan ook achter een generieke voorziening
die identificerende brongegevens van een zorgverlener- of aanbieder beschikbaar maakt: het adresboek.
We sluiten daarbij aan bij de ontwikkeling van het generieke adresboek (Zorg-AB) van VZVZ.
e-Overdracht
De werkgroep infrastructuur gaat voor de use case e-Overdracht een TA opstellen om verpleegkundige
overdracht mogelijk te maken. Ook hierin gaan we nauw samenwerken met Twiin en VWS om een roadmap op te stellen voor implementatie.

Evaluatie doelstelling en werkwijze TSV
In het eerste kwartaal van 2021 gaan we de doelstelling en werkwijze van TSV formeel evalueren. Op basis
van onze ervaringen hebben we al veel inzichten gekregen in welke kant we op zouden moeten gaan om
nog meer impact te kunnen maken met elkaar. Maar we doen dit ook op basis van input van onze
leveranciers, stakeholders en opdrachtgevers van VWS en VNO-NCW/MKB Nederland. Resultaten van
deze evaluatie gaan uiteindelijk ook een antwoord geven op hoe de inspanningen en resultaten van TSV
voor de langere termijn geborgd kunnen worden. Immers, TSV is opgezet als tijdelijk instrument. Het is
bijvoorbeeld goed denkbaar dat TSV uiteindelijk overgaat in een bestaande (branche-)organisatie.

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