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Aanleiding 

Dit document beschrijft de resultaten van een door Nictiz en Zorginstituut Nederland uitgevoerde 

inventarisatie naar onomstreden bouwstenen voor de totstandkoming van een duurzaam 

informatiestelsel. Aanleiding voor deze inventarisatie is een opdracht van het ministerie van VWS, directie 

CIO, die – in onze bewoordingen – bestaat uit de volgende elementen: 

• Overzicht van onomstreden bovensectorale bouwstenen; 

• Geef per (kandidaat) bouwsteen een beschrijving, inclusief onder andere opdrachtgever, 

werkingsgebied, plaats in het Nictiz vijflagenmodel; 

 

Zowel Nictiz als Zorginstituut Nederland hebben deze opdracht ontvangen. Dit document is dan ook het 

gezamenlijke resultaat van de opdracht. 

 

Doel 

Teneinde concreet te maken uit welke bouwstenen het duurzaam informatiestelsel is opgebouwd en vast 

te leggen waarom deze bouwstenen daar deel van uitmaken, is het wenselijk deze bouwstenen expliciet 

te benoemen. Het totstandkomen van een dergelijke lijst behoort volgens een zorgvuldige en 

transparante procedure te geschieden. Aan deze procedure wordt momenteel gewerkt. 

Om de discussie over de bouwstenen effectief te kunnen voeren en de benodigde processen te kunnen 

beoordelen is het noodzakelijk over een startlijst van bouwstenen te beschikken.  

 

Uitgangspunten 

1. Dit document doet geen uitspraak of bouwstenen in de huidige vorm passen in een 

samenhangend informatiestelsel waarin de outcome doelstellingen worden gerealiseerd. We 

beschrijven de huidige (IST) situatie. Omdat een aantal keuzen voor de gewenste (SOLL) situatie 

nog niet gemaakt zijn, is het niet mogelijk nu de daarvoor benodigde bouwstenen vast te stellen; 

2. Met erkenning van “onomstreden” wordt geen uitspraak gedaan over de gewenste verbreding of 

uitbreiding van het gebruik de bouwsteen. Wel betekent opname in de lijst dat opname van een 

alternatieve bouwsteen op de lijst (voor dezelfde use case) in principe niet kan of alleen met 

duidelijke argumenten (volgens het principe: “pas toe of leg uit”); 

3. De lijst pretendeert niet volledig te zijn;  

4. Het is niet de bedoeling om een uitspraak te doen over de inhoud van de bouwstenen an sich - 

alleen over de erkenning dat ze onderdeel zijn van het informatiestelsel voor de zorg; 

5. Het is niet de bedoeling de bouwstenen inhoudelijk te bevriezen. Onomstreden bouwstenen zijn 

stuk voor stuk in beheer, wat betekent dat ze op grond van ontwikkelingen in het veld 

geactualiseerd kunnen worden in een gereguleerd beheersproces; 

6. Het geheel van erkende bouwstenen van het informatiestelsel van de zorg is een levend iets is 

wat op zichzelf in een gereguleerd beheersproces moet worden genomen en waarin onder andere 

de architectuurboard een rol heeft. Dat beheersproces en de diverse rollen die daarin worden 

uitgevoerd door de diverse gremia kan op basis van NEN 7522 worden vormgegeven. 

 

Leeswijzer 

Het rapport is opgebouwd uit drie onderdelen. 

 

Allereerst wordt de aanpak geschetst: wat wordt verstaan onder een bouwsteen? Wanneer kan dat als 

onomstreden worden beschouwd? Hier wordt ook beschreven welke attributen van de bouwstenen we 

onderscheiden. 

 

Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 2 de lagen van het lagenmodel en in kort bestek de onomstreden 

bouwstenen. 

 

In de bijlage is een overzichtstabel opgenomen waarin de bouwstenen en hun attributen in meer detail 

zijn opgenomen. Gebruikte bronnen en ander materiaal is eveneens terug te vinden in de bijlagen. 

 

Inleiding  
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Voorgestelde definities, afbakening en aanpak 

De gevraagde inventarisatie gaat over bouwstenen die kandidaat zijn voor opname in de 

basisinfrastructuur. In dit document hanteren we de termen bouwsteen, grondplaat en 

informatiestelsel. We stellen de volgende definities voor: 

  

Bouwsteen 

Een concrete voorziening, standaard, afspraak of arrangement, met een eigenaar, beheerder, financiering 

et cetera die bovensectoraal of zorgbreed (her)gebruikt kan worden. 

Grondplaat 

De verzameling van zorgbreed en/of bovensectoraal te gebruiken bouwstenen. Deze wordt vastgesteld 

door het Informatieberaad. 

Informatiestelsel 

Alle informatievoorzieningen van alle instellingen in de zorg, hun keten- en domein-informatievoorziening 

en de bovensectorale en zorgbrede basis infrastructuur. 

 

De inventarisatie is uitgevoerd door op basis van bestaande stukken (zie bijlage) en parate kennis een 

longlist van bouwstenen te maken. Door interne review is hieruit een selectie gemaakt, terug te vinden in 

hoofdstuk 2. 

Wanneer is een bouwsteen “onomstreden”? 

Of een bouwsteen onomstreden is dan wel geschikt is voor opname als onderdeel van de grondplaat is 

afhankelijk van diverse factoren. Er is daarbij niet één doorslaggevende factor: hoe meer van de 

genoemde factoren ingevuld zijn, hoe groter de kans dat een bouwsteen op de grondplaat hoort. We 

benoemen de volgende factoren: 

• Wettelijk is altijd onomstreden; 

• Gebruik; de graad van daadwerkelijk gebruik in het veld. 

• Beheer; beheer, eigenaarschap/opdrachtgeverschap is expliciet belegd. 

• Financiering; beheer en onderhoud is structureel gefinancierd. 

• Draagvlak; concrete ondersteuning vanuit stakeholders voor het gebruik van de bouwsteen. 

Afbakening 

Deze startlijst heeft niet de pretentie volledig te zijn en alle bouwstenen die onomstreden zijn of kunnen 

zijn te beschrijven. Er is getracht op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel bouwstenen aan te geven 

die in het huidige informatiestelsel een onomstreden rol hebben. 

Als een bouwsteen niet op de lijst staat, betekent dit niet dat deze niet onomstreden zou kunnen zijn of 

een plaats zou moeten hebben. Nictiz en Zorginstituut Nederland zijn, op basis van de feiten en 

argumenten die worden gegeven, van mening dat de bouwstenen die vermeld zijn, onomstreden 

bouwstenen zijn. 

 

Een lijst van bouwstenen voor het duurzaam informatiestelsel van de zorg is vanzelfsprekend dynamisch 

van aard. Nieuwe mogelijkheden en technieken dienen zich aan en verouderde of inmiddels onwenselijke 

worden vervangen. Deze ontwikkeling moet plaatsvinden in een zorgvuldig en transparant proces. Deze 

startlijst vormt een basis zodat dit beheer- en ontwikkelingsproces concreet kan worden ingericht in de 

komende maanden. 

Attributen per bouwsteen 

In hoofdstuk 2 worden de bouwstenen beschreven. In de onderstaande tabel worden de attributen 

aangegeven, de betekenis ervan en eventueel de mogelijke waarden van het attribuut. 

 

Betekenis van de gebruikte attributen bij de bouwstenen 

Bouwsteen Naam van de bouwsteen. 

Toelichting Toelichting bij de bouwsteen. 

Use Case Concrete toepassing waarvoor de bouwsteen is gerealiseerd 

Functie Waar kan de bouwsteen voor worden gebruikt? 
Waarden: Beleid 

Bevoegdheden 
Declareren 
Identificatie 
Informatievoorziening 

1 Aanpak 
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Intake 
Kwaliteit 
Medicatie 
Terminologie 
Uitwisseling 

Laag Positie bouwsteen in vijflagenmodel Nictiz. 
Waarden: 1 – organisatie 

2 – proces 
3 – informatie 
4 – applicatie 
5 – infrastructuur 

Bedoeling Bedoelde inzet van de bouwsteen in het informatiestelsel 
Waarden: Zorgbreed 

Curatief 
WMO 
Jeugdwet 
Langdurige Zorg 
GGZ 
Volksgezondheid 
WLZ, WMO, JW 
Curatief, GGZ 
Curatief, GGZ, WLZ 
WMO, JW 

Gebruik Mate waarin de bouwsteen op dit moment gebruikt wordt 
Waarden: Breed 

Deels 
Weinig 
Niet 

Reikwijdte  Domein waarin de bouwsteen nu gebruikt wordt 
Waarden: Zorgbreed 

Curatief 
WMO 
Jeugdwet 
Langdurige Zorg 
GGZ 
Volksgezondheid 
WLZ, WMO, JW 
Curatief, GGZ 
Curatief, GGZ, WLZ 
WMO, JW 
n.v.t. 

Beheer Beheer, eigenaarschap/opdrachtgeverschap is expliciet belegd. 

Houder Eindverantwoordelijke voor de bouwsteen. 

Beheerder  Verantwoordelijke voor het actueel houden van de bouwsteen. 

Gebruiker Partijen de bouwsteen gebruiken en de functionaliteit bieden aan de 
eindgebruikers in het informatiestelsel. 

Financiering Beheer en onderhoud is structureel gefinancierd. 

Financieringsbron Financieringsbron van de beheerder of uitvoerder. 

Draagvlak Benoemen van stakeholders 
 

Criteria voor opname in de lijst 
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1. De bouwsteen is in gebruik voor de gespecificeerde usecase/ toepassingsgebied. Dat hoeft niet 
zorgbreed te zijn. We onderscheiden daarbij de volgende categorieën: 

A. bouwsteen is in gebruik en kent geen beter alternatief;   

B. bouwsteen is in gebruik en er is een toepasbaar beter alternatief; 

C. bouwsteen is in ontwikkeling. 

2. De bouwsteen wordt beheerd conform duidelijke en transparante procedures. We 
onderscheiden daarbij de volgende categorieën: 

A. bouwsteen is in operationeel beheer gebaseerd op NEN7522 en volgt (waar relevant) 

internationale ontwikkelingen; 

B. bouwsteen wordt operationeel beheerd door een aangewezen partij en volgt (waar 

relevant) internationale ontwikkelingen; 

C. bouwsteen beheer is in ontwikkeling of onvoldoende. 

3. De bouwsteen (en de verdere ontwikkeling en beheer daarvan) heeft een financiering. We 
onderscheiden daarbij de volgende categorieën: 

A. bouwsteen kent een structurele en stabiele financiering uit een publieke geldstroom of 

uit private financiering met governance door het zorgveld; 

B. bouwsteen kent onzekere, of tijdelijke (bv project)-financiering. 

4. De bouwsteen kent geen belemmerende kosten voor gebruik. We onderscheiden daarbij de 
volgende categorieën: 

A. bouwsteen is kostenvrij beschikbaar; 

B. bouwsteen vraagt licentiekosten voor gebruik, die in aanvaardbare verhouding staan tot 

de kosten voor beheer en onderhoud van de bouwsteen; 

C. bouwsteen vraagt een commercieel tarief. 

5. De bouwsteen wordt ondersteund door de betrokken partijen. 
A. bouwsteen wordt ondersteund door de betrokken partijen op formele wijze in gebruik, 

richtlijnen, standaarden en aanbevelingen; 

B. bouwsteen wordt ondersteund door de betrokken partijen op informele wijze. 

 

Er zijn alleen bouwstenen opgenomen in de lijst die op criterium 1 en 3 een A en op 

criterium 2, 4 en 5 een A of B scoren. 
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2 Bouwstenen 
De bouwstenen worden behandeld in volgorde van het vijflagenmodel (figuur1): organisatie, proces, 

informatie, applicatie, infrastructuur. Enkele bouwstenen zijn op alle lagen relevant en worden als 

“randvoorwaardelijk” gekenmerkt. Sommige bouwstenen kunnen zich op meerdere lagen bevinden. 

Dergelijke nuances zijn hier nog niet meegenomen. Voor we de verschillende bouwstenen bespreken 

benoemen we de wettelijke kaders als achtergrondinformatie. 

 

Nictiz onderscheidt vijf lagen van interoperabiliteit. Elke laag kent zijn eigen actoren, begrippen en 

standaarden. Daarnaast zijn er twee randvoorwaardelijke kolommen die op alle lagen van toepassing 

zijn, te weten wet- en regelgeving en Informatiebeveiliging. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken 

op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen. 

 

 
Figuur 1: Interoperabiliteit: vijflagenmodel Nictiz (zie ook 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmodel)  

 

In de navolgende paragrafen worden wet- en regelgeving en informatiebeveiliging kort toegelicht en 

vervolgens de verschillende lagen uit het interoperabiliteitsmodel. In elke paragraaf worden in een tabel 

de onomstreden bouwstenen genoemd die behoren bij het kader of de lagen van het model. In de bijlage 

vind u van elke bouwsteen een tabel met detailinformatie. In de bijlage zijn de bouwstenen op 

alfabetische volgorde gerangschikt. 

 

H-1 Kaderstellend: Wet- en regelgeving & Informatiebeveiliging 

Informatie-uitwisseling in de zorg speelt zich af binnen wettelijke kaders, die per definitie onomstreden 

zijn. Deze kaders worden gevormd door onder meer wetten zoals de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet langdurige zorg 

(Wlz). Daarnaast bestaan er normen, richtlijnen en handreikingen, zoals de NEN normen op het gebied 

van informatiebeveiliging. Het voert te ver om deze allemaal hier te bespreken. In de Nictiz publicatie 

“Wet- en regelgeving in de zorg” (zie bronnen) worden ze uitgebreid behandeld. In de nabije toekomst is 

in het bijzonder relevant voor de zorg dat nieuwe wetgeving van kracht wordt t.a.v. de Europese privacy 

verordening (april 2017) en gespecificeerde toestemming (juli 2020). 

 

 

Op bestuurlijk niveau sluiten VWS, zorgverzekeraars en veldpartijen (onder andere GGZ, medisch 

specialistische zorg, huisartsenzorg) periodiek akkoorden. Deze hoofdlijnakkoorden geven kaders voor 

onder meer de groei van uitgaven, maar ook meer zorginhoudelijke ontwikkelingen, zoals kwaliteit, 

doelmatigheid en de organisatie van zorg. Daarmee zijn deze akkoorden rechtstreeks van invloed op 

zorgorganisaties en hun informatiebeleid; en daarmee onomstreden. Een kanttekening hierbij: 

hoofdlijnakkoorden worden voor zover bekend niet met alle partijen in de zorg gesloten. 

  

Onomstreden bouwstenen  

BasisRegistratiePersonen 

(inclusief Register Niet-

Ingezetenen) 

De basisregistratie bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van 

Nederland. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-

ingezetenen voor zover deze wet daarin voorziet. 

BSN Nummer voor unieke identificatie van  burgers/patiënten. 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmodel
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Kwaliteitsregister Register van alle zorgstandaarden en richtlijnen. 

Gedragscode EGiZ Uitwerking wet/regelgeving naar praktische handreiking veld, veilige 

informatie-uitwisseling. 

NEN 7510, 7512, 7513 Kwaliteitsnormen. 

 

H-2 Organisatie 

Dit niveau heeft betrekking op de organisatorische kant van de samenwerking tussen de betrokken 

zorgorganisaties: wie zijn er bij de samenwerking betrokken en hoe zijn verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden gedefinieerd? Deze afspraken worden gemaakt op bestuurlijk niveau. 

Voorbeeld van standaarden op dit niveau  zijn afspraken over het mogen doorverwijzen van een 

uitbehandelde patiënt. 

 

Onomstreden bouwstenen  

BIG register Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 

  

 

H-3  Zorgproces 

Dit niveau heeft betrekking op de procesmatige kant van de samenwerking tussen de betrokken 

zorgorganisaties. In welke concrete zorgprocessen wordt samengewerkt, welke koppelvlakken en 

overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de betrokken organisaties. 

Voorbeelden voor standaarden in deze laag zijn zorgstandaarden en richtlijnen zoals Zorgstandaard COPD 

en Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de Keten. 

 

Onomstreden bouwstenen  

DigId Identificatie federatie voor overheid en zorg. 

Zorgstandaarden en richtlijnen Losse zorgstandaarden en richtlijnen. 

 

H-4  Informatie 

Dit niveau heeft betrekking op de informatieaspecten. Welke informatie moet- in het kader van de 

samenwerking- worden vastgelegd en gedeeld bij de overdrachtsmomenten in zorgprocessen. Deze 

afspraken worden gemaakt met professionals uit de zorg en informatievoorziening. 

Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn terminologiestandaarden, classificaties en 

informatiestandaarden zoals SNOMED, ICF en Huisartswaarneming. 

 

Onomstreden bouwstenen  

Declaratiestandaard JW Berichtenstandaard voor het declareren bij gemeenten. 

Declaratiestandaard Wmo Berichtenstandaard voor het declareren bij gemeenten. 

Declaratiestandaard Zvw Berichtenstandaard voor het declareren bij zorgverzekeraars. 

DICOM Standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden 

opgeslagen, uitgewisseld en geprint. 

Edifact Berichtenstandaarden voor communicatie tussen de eerste en tweede lijn 

en binnen de eerste lijn;  o.a. patiëntmutatiebericht, specialistenbrief, 

receptberichten.  

G-Standaard Een standaard die, door het uniek identificeren van zorgproducten het 

voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van 

zorgproducten ondersteunt. 

Handelsregister Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en 

rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die 

deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. 

ICD  Internationaal gestandaardiseerd classificatiesysteem van diagnosen. 

Zorgverleners gebruiken de ICD om gezondheidsproblemen te 

registereren in het dossier van de patiënt.  

ICPC Classificatie voor codering zorg in huisartspraktijk. 

iPGB Het model geeft een integraal overzicht van het PGB-berichtenverkeer 

iJw Het model geeft een integraal overzicht van het Jw-berichtenverkeer 
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iWlz De specificaties van het informatiemodel en de berichtenstandaard iWlz 

iWmo Het model geeft een integraal overzicht van het Wmo-berichtenverkeer 

Informatiestandaard Acute 

Zorg 

Berichtenstandaard voor uitwisseling in het kader van acute zorg. 

Informatiestandaard 

Huisartswaarneming 

Berichtenstandaard uitwisseling tussen huisarts en huisartsenpost. 

Informatiestandaard JGZ Berichtenstandaard voor uitwisseling tusssen JGZ-organisaties. 

Informatiestandaard 

Medicatieproces 

Berichtenstandaard voor uitwisseling van medicatiegegevens. 

LOINC Codestelsel om concepten te standaardiseren van laboratorium-

aanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. 

SNOMED Een internationaal, medisch terminologiestelsel. Bevat een grote 

verzameling medische termen met hun synoniemen. 

Labcodelijst Gestandaardiseerde lijst van codes voor diagnostische bepalingen. 

AGB register Register met de voor declaratie noodzakelijke (zorg) informatie; de 

zorginkoop, het contract en de 'gidsfunctie' van de zorg. 

 

H-5  Applicatie 

Dit niveau heeft betrekking op de informatiesystemen. Welke informatiesystemen zijn bij de betrokken 

zorgpartijen relevant voor de nodige procesinformatie en hoe wordt de benodigde informatie tussen deze 

systemen gedeeld? Deze afspraken worden gemaakt door professionals uit de zorg, applicatiebeheerders 

en soms ook leveranciers. 

Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn gestandaardiseerde domeindatamodellen en syntactische 

uitwisselingsstructuren zoals HL7, FIHR, EDIFACT. 

 

Onomstreden bouwstenen  

Groupers De Grouper wordt gebruikt door zorgaanbieders medisch specialistische 

zorg, die declareren met de ziekenhuis- standaard. Zij gebruiken de 

Declaratie Grouper voor invoer van zorginformatie en afleiden van DBC-

zorgproducten en add-ons (declarabele prestaties).  

HL7 HL7 berichten is een interoperabiliteitsspecificatie voor transacties 

gegenereerd en ontvangen door computersystemen. 

XDS-i  Delen en ontvangen van medische beelden en documenten tussen alle 

zorginstellingen. 

 

H-6 Infrastructuur  

Dit niveau heeft betrekking op de technische infrastructuur waarbinnen de informatiesystemen van de 
betrokken partijen zich bevinden, zoals het netwerk, servers, database-engine. Het betreft de niet-
zorgspecifieke ICT-componenten. Hoe wordt op technisch niveau mogelijk gemaakt dat er informatie kan 
worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen? Welke communicatie-infrastructuur is hiervoor nodig? 
Welke mechanismen van informatie-uitwisseling worden gekozen? Deze afspraken worden gemaakt door 
ICT-professionals. 
Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn Zorgmail, LSP, IHE XDS. 
 

Onomstreden bouwstenen  

AORTA AORTA is een landelijke infrastructuur voor elektronische uitwisseling van 

medische gegevens tussen zorgverleners die gezamenlijk betrokken zijn bij 

de behandeling van patiënten en maakt gebruik van het landelijk 

schakelpunt (LSP). 

Vecozo knooppunt Infrastructuur voor financieel/administratie uitwisseling gegevens in de zorg. 

VSP-WLZ Koppelvlakspecificatie voor de communicatie van berichten tussen 

ketenpartijen via VECOZO. 

UZI register Unieke identificatie van zorgverleners. 
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3 Bijlagen 

Overzichtstabel van onomstreden bouwstenen (alfabetisch geordend) 

 

Bouwsteen AGB register 

Toelichting Register met de voor declaratie noodzakelijke (zorg) informatie; de zorginkoop, het 
contract en de 'gidsfunctie' van de zorg. 

Use Case Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als 
unieke sleutel. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om 
het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk 
te maken. 

Functie Identificatie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief, GGZ, WLZ 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Zorgverzekeraars Nederland 

Beheerder Vektis 

Gebruiker Vektis 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorgverzekeraars 

Draagvlak Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgkantoren 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/agbcode 

 

Bouwsteen AORTA 

Toelichting AORTA is een landelijke infrastructuur voor elektronische uitwisseling van 

medische gegevens tussen zorgverleners die gezamenlijk betrokken zijn bij 

de behandeling van patiënten via het landelijk schakelpunt (LSP). 

Use Case Via het landelijk schakelpunt (LSP) kunnen huisartsen, huisartsposten, 

apotheken, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en VVT-instellingen tijd- en 

plaats onafhankelijk beschikken over medische gegevens van patiënten. 

Deze gegevens worden uitgewisseld met gestandaardiseerde berichten. De 

berichtstandaarden die hiervoor nodig zijn, maken onderdeel uit van de 

AORTA-architectuur. Het centrale punt van het AORTA-netwerk is het LSP. 

Dit LSP bevat zelf geen medische gegevens maar omvat een verwijsindex 

waarin geregistreerd word waar patiëntgegevens opvraagbaar zijn. Het LSP 

houdt een log bij waarin staat welk soort gegevens zijn opgevraagd en door 

wie dit is gedaan. Het gebruik van het LSP is voor de use cases 

dienstwaarneming apotheken en huisartsen breed te noemen. 

Functie Uitwisseling 
Laag 5 - Infrastructuur 
Bedoeling Zorgbreed 
Gebruik Breed 
Reikwijdte  Curatief, Preventief 
Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) 
Beheerder VZVZ 
Gebruiker Softwareleveranciers, Zorgaanbieders, Infrastructuur leveranciers 
Financiering Structureel verzekerd 
Financieringsbron Zorgverzekeraars 
Draagvlak Leden van de VZVZ, zorgverzekeraars. 
Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/aorta 
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Bouwsteen BasisRegistratiePersonen (BRP) (inclusief RNI) 

Toelichting De basisregistratie bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland. De 
basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-ingezetenen voor zover deze wet 
daarin voorziet. 

Use Case Er is een basisregistratie personen. De basisregistratie heeft tot doel 
overheidsorganen te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens, voor 
zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak. De 
basisregistratie heeft mede tot doel derden te voorzien van de in de registratie 
opgenomen gegevens, in bij of krachtens deze wet aangewezen gevallen, zoals 
registratie van patiënten. 

Functie Identificatie 

Laag 0 - Kaderstellend 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Weinig 

Reikwijdte  WMO 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Min van BZ 

Beheerder Gemeente 

Gebruiker Gemeente 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron rijksoverheid 

Draagvlak Wetgeving, overheid 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.rvig.nl/brp 

 

Bouwsteen BIG register 

Toelichting Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 

Use Case Het BIG-register heeft tot doel de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog te houden. 
Van hen, die onder het voeren van een in de wet BIG bedoelde titel hun beroep 
uitoefenen, mag verwacht worden dat zij ten minste over een door de overheid 
gewaarborgde deskundigheid beschikken en dat zij verantwoorde zorg leveren. 
Het BIG-register  beschermt daarmee de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig 
handelen. 

Functie Kwaliteit 

Laag 1 - Organisatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief, GGZ, WLZ 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Min van VWS 

Beheerder CIBG 

Gebruiker CIBG 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron CIBG begroting 

Draagvlak Wetgeving, Min van VWS, zorgverleners, zorgaanbieders, leveranciers, 
zorgverzekeraars 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/big-registerd 

 

Bouwsteen BSN 

Toelichting Nummer voor unieke identificatie van  burgers/patiënten. 

Use Case Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die 
ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in 
het BRP krijgt automatisch een BSN toegekend. 
Erkende zorgverleners zijn verplicht het BSN te gebruiken. Bijvoorbeeld huisartsen en 
zorgverzekeraars. 
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Functie Identificatie 

Laag 0 - Kaderstellend 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Ministerie van BZ 

Beheerder Ministerie van BZ 

Gebruiker Burger, overheid, zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron rijksoverheid 

Draagvlak Wetgeving, overheid, zorgaanbieders 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/bsn 

 

Bouwsteen Declaratiestandaard JW 

Toelichting Berichtenstandaard voor het declareren bij gemeenten. 

Use Case Bericht voor aanlevering van declaratie-/factuurgegevens jeugdhulp in de Jeugdwet 
van jeugdhulpaanbieder of servicebureau aan een gemeente, of jeugdhulpaanbieder 
aan een servicebureau. 

Functie Declareren 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Jeugdwet 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Jeugdwet 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VNG 

Beheerder Vektis 

Gebruiker software leveranciers, Vecozo, IB, Rinis 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron VNG 

Draagvlak Gemeenten, VNG, zorgaanbieders, zorgverleners 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_0/index.php/Hoofdpagina 

 

Bouwsteen Declaratiestandaard Wmo 

Toelichting Berichtenstandaard voor het declareren bij gemeenten. 

Use Case Bericht voor aanlevering van declaratie-/factuurgegevens Wmo-ondersteuning van 
aanbieder (Wmo) of servicebureau aan een gemeente, of aanbieder (Wmo) aan een 
servicebureau. Het bericht is onderdeel van de Wmo-berichtenfamilie. 

Functie Declareren 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling WMO 

Gebruik breed 

Reikwijdte  WMO 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VNG 

Beheerder Vektis 

Gebruiker software leveranciers, Vecozo, IB, Rinis 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron VNG 

Draagvlak Gemeenten, VNG, zorgaanbieders, zorgverleners 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_0/index.php/Hoofdpagina 

 

Bouwsteen Declaratiestandaard Zvw 
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Toelichting Berichtenstandaard voor het declareren bij zorgverzekeraars. 

Use Case De berichtstandaard heeft tot doel het realiseren van een efficiënte en effectieve 
uitwisseling van gegevens over Declaratie Wlz, WV, ELV en ZG zorg. De 
gegevensuitwisseling is tussen de administratie van een zorgaanbieder (intra- en/of 
extramuraal), eventueel een servicebureau, en een verzekeraar. 

Functie Declareren 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Zorgverzekeraars Nederland 

Beheerder Vektis 

Gebruiker software leveranciers, zorgverzekeraars, Vecozo 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Zorgverzekeraars 

Draagvlak Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgverleners 

Criteriascore ABAAA 

Informatie http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx 

 
 

Bouwsteen DICOM 

Toelichting Standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, 
uitgewisseld en geprint. 

Use Case DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is een standaard die 
beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, uitgewisseld en 
geprint. De standaard definieert een bestandsformaat en een netwerkprotocol voor 
communicatie, een applicatieprotocol bovenop TCP/IP. In de gezondheidszorg, met 
name binnen de radiologie-afdeling van een ziekenhuis, wordt op grote schaal 
gebruikgemaakt van medische beeldvormende systemen (bijvoorbeeld röntgen, CT, 
MRI en echografie). De beelden worden aangemaakt door beeldvormende 
modaliteiten en uiteindelijk in beeldarchieven (PACS systemen) opgeslagen. De 
gegevensuitwisseling tussen deze systemen vindt plaats door middel van het 
uitwisselen van elektronische berichten. De structuur van die berichten wordt 
gedefinieerd door DICOM. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

Beheerder NEMA 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron lidmaatschap NEMA 

Draagvlak Zorgaanbieders, leveranciers van beeldvormende apparatuur 

Criteriascore ABABB 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/dicom 

 

Bouwsteen DigiD 

Toelichting Authenticatiemiddel voor de burger. 

Use Case DigiD staat voor Digitale identiteit. Om toegang te krijgen tot MijnOverheid (en vele 
andere portalen van overheden en organisaties met een publiekrechtelijke taak), 
moet worden ingelogd met een voorziening voor elektronische authenticatie, thans is 
dit DigiD. Zorginstellingen maken van DigiD gebruik voor toegang tot portalen, in 
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combinatie met SMS verificatie. 

Functie Identificatie 

Laag 2 - Proces 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Deels 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Min van BZ 

Beheerder Logius 

Gebruiker Overheid en organisaties met een publiekrechtelijke taak. Zorginstellingen. 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron logius begroting 

Draagvlak Wetgeving, overheid, zorgverleners, zorgaanbieders 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.digid.nl/ 

 

Bouwsteen Edifact 

Toelichting Berichtenstandaarden voor communicatie tussen de eerste en tweede lijn en binnen 
de eerste lijn;  o.a. patiëntmutatiebericht, specialistenbrief, receptberichten.  

Use Case EDIFACT is een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling 
(electronic data interchange, EDI).  
Gedefinieerd wordt de syntaxis van de gegevenselementen enerzijds en de betekenis 
van de verschillende elementen anderzijds. Daarbij komt nog de definitie hoe deze 
gegevens in een bericht, dat wordt verstuurd, worden opgebouwd. 
Deze gestructureerde berichten worden vooral toegepast in de eerstelijn waarbij voor 
diverse toepassingen berichten zijn ontwikkeld. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed (huisartsen, laboratoria, apotheken) 

Reikwijdte  Curatief, GGZ, WLZ 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder UNECE 

Beheerder NICTIZ (berichtdefinities gebruikt in de Nederlandse gezondheidszorg) 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron NICTIZ instellingsbegroting 

Draagvlak De ISO heeft deze standaard geadopteerd onder nummer ISO 9735 (anno 2008 versie 
2002), leveranciers, zorgaanbieders, NHG 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/edifact 

 

Bouwsteen Gedragscode EGiZ 

Toelichting Uitwerking wet/regelgeving naar praktische handreiking veld, veilige informatie-
uitwisseling. 

Use Case De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden 
van zorgaanbieders hebben de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij 
uitwisseling van patiëntgegevens gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. De 
gedragscode EGiZ bevat dus geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang 
met deze gevoelige persoonsgegevens.  Het helpt zorgaanbieders en 
samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan 
patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert 
verantwoordelijkheden. 

Functie Uitwisseling 

Laag –0 - Kaderstellend 

Bedoeling Zorgbreed 
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Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Veldpartijen 

Beheerder NICTIZ, KNMG 

Gebruiker Zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak Zorgveldpartijen 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/publicaties/gedragscode-elektronische-gegevensuitwisseling-
in-de-zorg-egiz 

 

Bouwsteen Groupers 

Toelichting De Grouper wordt gebruikt door zorgaanbieders medisch specialistische zorg, die 
declareren met de ziekenhuisstandaard. Zij gebruiken de Declaratie Grouper voor 
invoer van zorginformatie en afleiden van DBC-zorgproducten en add-ons 
(declarabele prestaties).  

Use Case De Declaratie Grouper wordt gebruikt door zorgaanbieders medisch specialistische 
zorg, die declareren met de ZH (ziekenhuis) standaard. Zij gebruiken de Declaratie 
Grouper voor invoeren van zorginformatie en afleiden van DBC-zorgproducten en 
add-ons (declarabele prestaties). De zorgaanbieders voegen aan de retourinformatie 
zelf een tarief toe en declareren de zorg vervolgens bij de zorgverzekeraar of de 
patiënt. 
De Onderhanden Werk Grouper brengt de waarde van het onderhanden, nog niet 
gedeclareerde werk in beeld. Zorginstellingen sturen de OHW-gegevens naar de 
grouper, die vervolgens de verwachte zorgprodukten (DBC-codes) terugstuurt. Die 
informatie kan vervolgens voor de bevoorschottingsdoeleinden worden gebruikt. 

Functie Declareren 

Laag 4 - Applicatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Stichting Grouper 

Beheerder Vecozo 

Gebruiker Vecozo 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron NZa 

Draagvlak NZa, zorgverzekeraars, zorgaanbieders ziekenhuiszorg 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.vecozo.nl/diensten/groupers/kennisbank.aspx 

 

Bouwsteen G-Standaard 

Toelichting Een standaard die, door het uniek identificeren van zorgproducten het voorschrijven, 
afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. 

Use Case De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, 
declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat 
relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en 
zorginstellingen.  

Functie Medicatie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 



september 2017 |  bouwstenen grondplaat zorg 16 

versie 1.0 

Houder KNMP 

Beheerder Z-Index 

Gebruiker Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, 
huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars 
in Nederland maken gebruik van de G-Standaard. 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Kostendekkend abonnementstarief 

Draagvlak Zorgveldpartijen, leveranciers 

Criteriascore ABABA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/g-standaard 

 

Bouwsteen Handelsregister 

Toelichting Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen 
ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch 
verkeer staan ook in dit register. 

Use Case Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen 
ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch 
verkeer staan ook in dit register. Zo heeft men rechtszekerheid bij het zakendoen. In 
het Handelsregister ziet men namelijk met wie men te maken heeft, wie 
tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement. 

Functie Identificatie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder KvK 

Beheerder KvK 

Gebruiker KvK 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron betalen dienstverlening door gebruikers 

Draagvlak Wetgeving, overheid, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars 

Criteriascore ABABA 

Informatie https://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/ 

 

Bouwsteen HL7 framework 

Toelichting HL7 framework is een interoperabiliteitsspecificatie voor transacties gegenereerd en 
ontvangen door computersystemen. 

Use Case HL7 framework heeft tot doel modellen en standaarden te leveren voor informatie-
uitwisseling en meervoudig gebruik van informatie in de zorg door zorgverleners en 
patiënten. Hiermee ondersteunen zij de zorgsector bij het optimaliseren van de 
zorgprocessen, bij het bevorderen van kwaliteit en eenduidigheid in de zorg en bij de 
kennisuitwisseling tussen alle belanghebbenden, om de zorg voor en met patiënten 
en cliënten te verbeteren. 

Functie Uitwisseling 

Laag 4 - Applicatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder HL7 International  

Beheerder Stichting HL7 Nederland 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron lidmaatschapsbijdrage stichting 

Draagvlak Internationaal standaardisatieorganisaties, softwareleveranciers 
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Criteriascore ABABB 

Informatie http://www.hl7.nl/ 

 

Bouwsteen ICD  

Toelichting International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Het is 
een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

Use Case Zorgverleners gebruiken de ICD om gezondheidsproblemen te registreren in het 
dossier van de patiënt. Deze registratie kan gebruikt worden voor onderzoek en 
statistiek. 

Functie Terminologie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder WHO 

Beheerder RIVM 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron RIVM begroting 

Draagvlak WHO, NZa, medisch specialistische zorg, kwaliteitsregisters 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/icd-10 

 

Bouwsteen ICPC 

Toelichting Standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen 
in de huisartspraktijk 

Use Case Het is een codering die het voor huisartsen mogelijk maakt elke reden voor contact 
(de klachten), het ziektebeeld (de diagnose) of onderzoek vast te leggen. 

Functie Terminologie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder WONCA (World Organization of Family Doctors) 

Beheerder NHG (in NL) 

Gebruiker softwareleveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Licentiekosten 

Draagvlak NHG, eerstelijnszorg 

Criteriascore ABABA 

Informatie https://www.nhg.org/themas/artikelen/icpc 

 

Bouwsteen iJw 

Toelichting iJw is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen 
gemeenten en zorgaanbieders binnen de Jeugdwet. 

Use Case In het Jeugdwet-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten 
en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten 
beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. De iJw-standaard is 
daarvoor een uitstekend ondersteunend instrument. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Jeugdwet 

Gebruik Breed 
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Reikwijdte  Jeugdwet 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VWS & VNG 

Beheerder Zorginstituut Nederland 

Gebruiker softwareleveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Rijksoverheid 

Draagvlak zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS 
en Zorginstituut Nederland 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw 

 

Bouwsteen Informatiestandaard Acute Zorg 

Toelichting Berichtenstandaard voor uitwisseling in het kader van acute zorg. 

Use Case In veel acute situaties is het van levensbelang dat zorgverleners in de acute zorgketen, 
zoalscentralisten van de meldkamer Ambulancezorg (MKA), 
ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, zorgverleners op de huisartsenpost en SEH-
zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over 
de acute situatie van een patiënt kunnen inzien. In de acute zorgketen zijn in korte 
tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders 
bij de zorg betrokken en gaat het om voor hen onbekende patiënten. In een groot en 
toenemend aantal gevallen gaat het om patiënten met complexe aandoeningen. 
Hiervoor dragen MKA’s, ambulanceverpleegkundigen, huisartsen en huisartsenposten 
snel en betrouwbaar gegevens over aan de collega-zorgverleners in de acute 
zorgketen en kunnen zij de actuele medische gegevens die nodig zijn voor de 
behandeling van de patiënt elektronisch met elkaar delen. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder AZN, NVSHA, NHG 

Beheerder NICTIZ 

Gebruiker software leveranciers, zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak NHG, LHV, NVSHA, AZN 

Criteriascore AAAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/acute-zorg 

 

Bouwsteen Informatiestandaard Huisartswaarneming 

Toelichting Berichtenstandaard uitwisseling tussen huisarts en huisartsenpost. 

Use Case De komst van grotere organisatiestructuren voor de dienstwaarneming2 
heeft ertoe geleid dat steeds meer huisartsen betrokken raken bij de zorg voor één 
patiënt. Tegelijkertijd krijgt iedere huisarts afzonderlijk te maken met een grotere 
groep patiënten. In de dienstwaarneming zal de huisarts3 
de meeste patiënten die hij ziet, niet goed kennen. De schaalvergroting maakt 
het belangrijker dan ooit dat de waarnemer over relevante  atiëntengegevens kan 
beschikken. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen moet hij in elk geval een 
verkorte versie van de gegevens kunnen inzien. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 
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Beheer Ingericht en operationeel 

Houder NHG 

Beheerder NICTIZ 

Gebruiker software leveranciers, zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak NHG, LHV, InEen 

Criteriascore AAAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/huisartswaarneming 

 

Bouwsteen Informatiestandaard JGZ 

Toelichting Berichtenstandaard voor uitwisseling tusssen JGZ-organisaties. 

Use Case De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in 
de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de 
gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. De nieuwe zorgverlener krijgt snel 
en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder NCJ 

Beheerder NICTIZ 

Gebruiker software leveranciers, zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak JGZ organisaties, Min van VWS, softwareleveranciers, RIVM 

Criteriascore AAAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/jeugdgezondheidszorg 

 

Bouwsteen Informatiestandaard Medicatieproces 

Toelichting Berichtenstandaard voor uitwisseling van medicatiegegevens. 

Use Case Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en 
uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners 
en patiënt. Met als doel helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik 
van de patiënt.  

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder KNMP 

Beheerder NICTIZ 

Gebruiker software leveranciers, zorgaanbieders 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak KNMP, NVZA, NHG 

Criteriascore AAAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieveiligheid 

 

Bouwsteen iPGB 

Toelichting Het model geeft een integraal overzicht van het PGB-berichtenverkeer 

Use Case iPgb 1.0 is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensuitwisseling op het 
gebied van het trekkingsrecht pgb tussen gemeenten, zorgkantoren en de Sociale 
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Verzekeringsbank (SVB). 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VWS 

Beheerder Zorginstituut Nederland 

Gebruiker SVB 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron SVB 

Draagvlak SVB, gemeenten, zorgkantoren 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ipgb 

 
 

Bouwsteen iWlz 

Toelichting De specificaties van het informatiemodel en de berichtenstandaard iWlz 

Use Case iWlz is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de 
indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en 
declaratie. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Langdurige Zorg 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Langdurige Zorg 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VWS 

Beheerder Zorginstituut Nederland 

Gebruiker softwareleveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorginstituut begroting 

Draagvlak Ketenpartners in de langdurige zorg 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz 

 

Bouwsteen iWmo 

Toelichting Het model geeft een integraal overzicht van het Wmo-berichtenverkeer 

Use Case iWmo is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen 
gemeenten en zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Functie Uitwisseling 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling WMO 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  WMO 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VWS & VNG 

Beheerder Zorginstituut Nederland 

Gebruiker softwareleveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorginstituut begroting 

Draagvlak zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS 
en Zorginstituut Nederland. 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo 
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Bouwsteen Kwaliteitsregister 

Toelichting Register van alle zorgstandaarden en richtlijnen. 

Use Case Het openbaar register “Zorginzicht.nl” is dé website van en voor professionals die 
actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Het doel is om inzicht en overzicht te bieden in de kwaliteit van zorg.  
Het is een plek om informatie te delen en om kwaliteitsinformatie te brengen en 
bekijken. Dat zijn bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden, 
meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en Good practices. 

Functie Kwaliteit 

Laag 0 - Kaderstellend 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder VWS 

Beheerder Zorginstituut Nederland 

Gebruiker zorgorganisaties 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorginstituut begroting 

Draagvlak Wetgeving, Min van VWS, IZG, NZa, ZIN, zorgverleners, zorgaanbieders,  
zorgverzekeraars 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.zorginzicht.nl/Paginas/Home.aspx 

 

Bouwsteen Labcodelijst 

Toelichting Gestandaardiseerde lijst van codes voor diagnostische bepalingen. 

Use Case Door standaardisatie de vastlegging van gegevens uit microbiologische en klinisch-
chemische diagnostiek kwalitatief te verbeteren en de uitwisseling van deze gegevens 
tussen systemen te versnellen. 

Functie Terminologie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Deels 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder NVKC, MVMM 

Beheerder NICTIZ 

Gebruiker Laboratoria, softwareleveranciers, RIVM 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Nictiz instellingsbegroting 

Draagvlak NVKC, NVMM, laboratoria, RIVM 

Criteriascore AAAAA 

Informatie In ontwikkeling. Nictiz en RIVM 

 

Bouwsteen LOINC 

Toelichting Codestelsel om concepten te standaardiseren van laboratorium-aanvragen, 
laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. 

Use Case LOINC is een codestelsel en heeft als doel om concepten te standaardiseren van 
laboratorium-aanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. 

Functie Terminologie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Curatief 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 
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Houder Regenstrief Institute 

Beheerder Regenstrief Institute 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Regenstrief Institute 

Draagvlak NVKC, NVMM, NHG, laboratoria 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/loinc 

 

Bouwsteen NEN 7510, 7512, 7513 

Toelichting Informatiebeveiligingsnormen. 

Use Case Deze norm geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en 
handhaven van maatregelen die een organisatie in de gezondheidszorg moet treffen 
ter beveiliging van de informatievoorziening. Deze normen geven daarmee 
aanwijzingen voor het organisatorisch en technisch inrichten van de 
informatiebeveiliging en biedt zo een basis voor vertrouwen in de zorgvuldige 
informatievoorziening bij en tussen de verschillende organisaties in de 
gezondheidszorg. 

Functie Kwaliteit 

Laag –0 - Kaderstellend 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder NEN 

Beheerder NEN 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron rijksoverheid 

Draagvlak Wetgeving, zorgveldpartijen 

Criteriascore AAAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/nen7510 ; 
https://www.nictiz.nl/standaarden/nen7512 
https://www.nictiz.nl/standaarden/nen7513 

 

Bouwsteen SNOMED 

Toelichting Een internationaal, medisch terminologiestelsel. Bevat een grote verzameling 
medische termen met hun synoniemen. 

Use Case SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote 
verzameling medische termen met hun synoniemen. De termen worden in de directe 
patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van diagnosen, klachten, symptomen, 
omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, resultaten en besluitvorming. 

Functie Terminologie 

Laag 3 - Informatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder SNOMED International 

Beheerder NICTIZ (NL) 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Licentiekosten SNOMED International 

Draagvlak NICTIZ, MedMij, Registratie aan de Bron, Internationale standaardisatie organisaties 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/snomed-ct 

https://www.nictiz.nl/standaarden/nen7510
https://www.nictiz.nl/standaarden/nen7512
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Bouwsteen UZI register 

Toelichting Unieke identificatie van zorgverleners. 

Use Case Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de 
unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk 
maakt. Zij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. 
De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven zij ook een 
elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat. 

Functie Identificatie 

Laag –5- Infrastructuur 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Ministerie van VWS 

Beheerder CIBG 

Gebruiker Overheid, zorgaanbieders, zorgverleners, leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron Min van VWS 

Draagvlak Wetgeving, overheid, zorgaanbieders, zorgverleners, leveranciers 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/uzi-register 

 

Bouwsteen Vecozo knooppunt 

Toelichting Infrastructuur voor financieel/administratie uitwisseling gegevens in de zorg. 

Use Case Het knooppunt van VECOZO is onderdeel van een infrastructuur voor zorgaanbieders, 
gemeenten en andere ketenpartners. Door deze infrastructuur kunnen 
zorgaanbieders veilig en snel Wmo- en Jeugdwetberichten met gemeenten 
uitwisselen. 

Functie Declareren 

Laag 5 - Infrastructuur 

Bedoeling WLZ, WMO, JW, ZVW 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  WLZ, WMO, JW, ZVW 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Verzekeraars 

Beheerder Vecozo 

Gebruiker Vecozo 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorgverzekeraars 

Draagvlak Zorgverzekeraars, gemeenten, softwareleveranciers 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.vecozo.nl/ 

 

Bouwsteen VSP-WLZ 

Toelichting Koppelvlakspecificatie voor de communicatie van berichten tussen ketenpartijen via 
VECOZO. 

Use Case Het VSP wordt in de Wlz gebruikt voor de verwerking van het berichtenverkeer op de 
koppelvlakken tussen de betrokken partijen. 

Functie Declareren 

Laag 5 - Infrastructuur 

Bedoeling WLZ, WMO, JW 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  WLZ, WMO, JW 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Verzekeraars 
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Beheerder Vecozo 

Gebruiker Vecozo 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron zorgverzekeraars 

Draagvlak Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, softwareleveranciers 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.vecozo.nl/ 

 

Bouwsteen XDS-i  

Toelichting Delen en ontvangen van medische beelden en documenten tussen alle 
zorginstellingen. 

Use Case Een XDS infrastructuur kan worden gezien als een generieke oplossing om 
documenten en beelden uit te wisselen. Het IHE-XDS profiel kan veel 
bestandsformaten uitwisselen zoals PDF, Word, JPG, HL7-CDA en DICOM. Momenteel 
wordt XDS vooral gebruikt voor digitale beelduitwisseling, maar in principe kan elk 
type bestand worden uitgewisseld (bijvoorbeeld ontslagbrieven, lab uitslagen, 
verslagen en beelden van aanvullende onderzoeken, beeldvormende onderzoeken, et 
cetera). 

Functie Uitwisseling 

Laag 4 - Applicatie 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik Breed 

Reikwijdte  Curatief 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder IHE 

Beheerder IHE-NL 

Gebruiker software leveranciers 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron licentiekosten IHE 

Draagvlak Ziekenhuizen, RSO-NL, leveranciers 

Criteriascore ABABA 

Informatie https://www.nictiz.nl/standaarden/xds 

 

Bouwsteen Zorgstandaarden en richtlijnen 

Toelichting Losse zorgstandaarden en richtlijnen. 

Use Case Professionalisering bij de zorgaanbieder en groeiende verwachting bij de zorgvrager 
leiden tot afspraken tussen zorgaanbieders over de wijze waarop de zorg wordt 
verleend en tegen welke kwaliteit. Deze afspraken worden gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke, culturele en ethische 
overwegingen. Indien deze afspraken worden geformaliseerd kan men spreken van 
een zorgstandaard of richtlijn. 

Functie Kwaliteit 

Laag 2 - Zorgproces 

Bedoeling Zorgbreed 

Gebruik breed 

Reikwijdte  Zorgbreed 

Beheer Ingericht en operationeel 

Houder Beroepsverenigingen 

Beheerder Beroepsverenigingen 

Gebruiker de beroepsgroep 

Financiering Structureel verzekerd 

Financieringsbron leden van beroepsverenigingen 

Draagvlak Zorgveldpartijen, overheid, verzekeraars 

Criteriascore ABAAA 

Informatie https://www.zorginzicht.nl/Paginas/Home.aspx 
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