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Voorstel voor vaststellen van standaarden elektronische 
uitwisseling van medische beelden (XDS en 
ondersteunende profielen)  

 

IHE Nederland, RSO Nederland, NVZ, NFU en Nictiz leggen het volgende 

besluit voor 

 

1 Inleiding 
Zorginstellingen streven naar betere samenwerking en de daarvoor 

essentiële goede informatie-uitwisseling om daarmee kwalitatief goede en 

patiëntgerichte zorg te kunnen leveren, op basis van standaarden die 

zowel regionaal, landelijk en bij voorkeur zelfs internationaal erkend zijn. 

Een groot aantal initiatieven en organisaties is hierin actief. Het heeft als 

resultaat een hoge mate van digitalisering van de zorg en veel 

voorbeelden van succesvolle regionale en landelijke uitwisselingen. Er zijn 

echter ook veel voorbeelden van stokkende innovatie, informatie die nog 

niet gedeeld wordt, onbenut potentieel en lokale implementaties die niet 

zijn gebaseerd op standaarden. Gebrek aan eenheid van taal, verkokering 

van infrastructuren, ontbrekende regie, etc. zijn oorzaken hiervan. Maar 

ook het onvoldoende leren van elkaar en inzetten van oplossingen die zich 

bewezen hebben. 

Bewezen oplossingen en best practices zijn er weldegelijk. Deze vereisen 

gezamenlijke keuzes, inrichting van sturing, verbetering van de 

samenwerking, het maken van afspraken, verdere standaardisatie, actieve 

kennisdeling etc. 

 

Daarom stellen IHE Nederland, RSO Nederland, NVZ, NFU en Nictiz dat 

samenwerking moet worden gezocht bij het vaststellen van bewezen 

standaarden en bij het maken van gezamenlijke keuzes over 

implementaties. Daarnaast bestaat behoefte aan kennisdeling en 

gezamenlijke meerjareninnovatie om bestaande oplossingen toepasbaar 

te maken in de praktijk aan de hand van concrete casuïstiek, zoals in 

onderstaande casus van beelduitwisseling. 

De gewenste aanpak is gericht op implementatie van bewezen 

oplossingen in alle relevante aspecten van de zorginformatievoorziening: 

beleid, proces, informatie, applicatie en techniek. Dus méér dan alleen 

afspraken maken over op zichzelf staande standaarden of infrastructuur. 

Deze nota richt zich op het vaststellen van standaarden waarna 

implementatie van regionale en landelijke projecten kan starten. 

 

In deze nota beschrijven de indieners deze aanpak, toegespitst op de 

casuïstiek van beelduitwisseling
1
 in de zorg.  

Stap één is het vaststellen van standaarden. 

Concreet doel: stel standaarden vast die nodig zijn om beelden veilig en 

                                               
1
 Het betreffen medische beelden, zoals radiologie, cardiologie, MDL en medische fotografie (ook 

bekend als PACS-I en PACS-II beelden). 
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efficiënt uit te wisselen, passend binnen het bestaande duurzame 

informatiestelsel. Met deze standaarden kan vervolgens in alle regio’s 

direct gestart worden met elektronisch uitwisselbaar maken van alles wat 

nu nog vaak per cd/dvd wordt uitgewisseld, zoals medische beelden en 

(radiologie-) verslagen. 

 

Nota bene: deze standaarden zijn bruikbaar voor diverse vormen van 

elektronische uitwisseling van medische gegevens, zoals (laboratorium-) 

uitslagen, verslagen en zorginformatiebouwstenen. 

 

2 Beslispunten voor het Informatieberaad 
De indieners stellen voor om in de eerste fase alle standaarden die 

benodigd zijn voor een eenvoudige en efficiënte beelduitwisseling (zie 

hoofdstuk 4) deel uit te laten maken van de basisinfrastructuur. Deze 

standaarden stellen leveranciers in staat de benodigde ontwikkelingen te 

realiseren (indien nog niet gedaan), de werking aan te tonen tijdens een 

Connectathon met andere leveranciers en vervolgens deze standaarden te 

implementeren bij zorginstellingen. 

 

Met het vaststellen van deze standaarden door het Informatieberaad 

worden de bouwstenen aan het duurzame informatiestelsel toegevoegd. 

Hiermee wordt duidelijk waaraan leveranciers moeten voldoen. Dit geeft 

enerzijds zorginstellingen de mogelijkheid selectietrajecten te 

vereenvoudigen en anderzijds geeft dit richting aan het strategisch 

overleg met bestaande leveranciers. 

 

Beslispunt: kunt u instemmen met de in hoofdstuk 4 genoemde 

standaarden ten behoeve van beelduitwisseling voor opname in 

het duurzame informatiestelsel in de zorg? 

 
Met het vaststellen van deze standaarden heeft het Informatieberaad een 

middel in handen om te sturen op specificaties en eisen van 
interoperabiliteit en compatibiliteit.  

 

3 Digitalisering beelduitwisseling in vogelvlucht 
 

 Al sinds 2004 zijn IHE-standaarden beschikbaar voor het uitwisselen 

van beelden tussen diverse radiologiesystemen. De eerste pilots 

startten in Amsterdam vanaf 2007 en in het noorden van Nederland 

worden momenteel jaarlijks meer dan 300.000 onderzoeken 

uitgewisseld tussen 12 ziekenhuizen in de regio Friesland, Groningen 

en Drenthe. Ook in Rijnmond, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en 

Breda lopen projecten en/of productie op basis van XDS. De bestaande 

standaarden zijn toereikend om tot een landelijke en zelfs mondiale 

dekking te komen. 

 Enkele jaren geleden zijn wet- en regelgeving rondom elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg aangescherpt, waardoor diverse 

bestaande applicaties en het regulier versturen van cd/dvd’s niet meer 
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voldoen aan bijvoorbeeld de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De voorgestelde standaarden, aangevuld 

met landelijke en regionale implementatie richtlijnen, ondersteunen de 

implementatie en handhaving van de strenge wet- en regelgeving. 

 Diverse standaarden worden momenteel tot een nieuw profiel gevormd 

als invulling van de architectuur voor Gespecificeerde Toestemming 

Structuur (GTS). Hierbij wordt de door de patiënt vastgelegde 

toestemming in LSP- en XDS-infrastructuren getoetst aan de IHE-

standaarden. Hiervoor worden o.a. DSUB en XCPD gebruikt. De 

infrastructuur van GTS wordt nu geïntegreerd met de 

uitwisselingssystemen van XDS en getest in een Proof of Concept 

binnen Proves
2
. 

 De standaarden zijn gratis en vrij beschikbaar en kunnen worden 

toegevoegd aan bestaande applicaties voor zorgverleners, waarmee zij 

vanuit hun eigen systemen beelden kunnen raadplegen die beschikbaar 

zijn gesteld door ketenpartners.  

 De standaarden worden ook gedeeld met MedMij (IHE-MHD profiel
3
), 

waarmee PGO’s de mogelijkheid krijgen beelden weer te geven. 

Hiermee kunnen patiënten aan zorgverleners inzage geven in 

beschikbare onderzoeken, daarmee regie nemen en mogelijke 

herhaalonderzoeken voorkomen. 

 De grootste drempels zijn momenteel het achterblijven van 

ontwikkelingen bij diverse PACS en xIS leveranciers. De verwachting is 

dat leveranciers zullen volgen, zodra de vraag naar interoperabiliteit op 

basis van standaarden vanuit de zorginstellingen toeneemt. We 

verwachten een afname van het aantal implementaties met 

maatwerkoplossingen die niet zijn gebaseerd op standaarden. Dit 

resulteert in meer budgetten en resources voor duurzame 

ontwikkelingen en implementaties. Door het nemen van regie over het 

vaststellen van standaarden, wordt bij zowel leveranciers als 

zorginstellingen efficiënter gebruikt gemaakt van budgetten en 

resources. 

 Gebruik van internationale standaarden zijn voor internationale 

leveranciers van grote toegevoegde waarde; ze hoeven immers niet 

voor ieder land andere standaarden te ontwikkelen en daarmee voor 

Nederland ongewenst maatwerk realiseren. 

 Beheer (zoals het afhandelen van wijzigingsverzoeken afkomstig van 

implementatieprojecten), ontwikkeling van nieuwe profielen en het 

toetsen van de kwaliteit van de ontwikkelde profielen zijn geborgd in 

het ISO gecertificeerde proces van IHE (zie paragraaf 6). 

 

4 Standaarden en profielen 
IHE heeft diverse profielen die gebruikt worden voor het elektronisch 

uitwisselen van medische beelden. Deze profielen zijn ook toepasbaar 

voor het elektronisch uitwisselen van andere informatiebouwstenen 

                                               
2
 Meer informatie: https://www.vzvz.nl/proves  

3
 Profiel voor mobile devices 

https://wiki.ihe.net/index.php/Mobile_access_to_Health_Documents_(MHD) 

https://www.vzvz.nl/proves
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(uiteraard m.u.v. XDS-I.b). 

 
1. IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery 
2. IHE XCA: Cross-Community Access 

3. IHE CT: Consistent Time 
4. IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication 
5. IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents 

6. IHE APPC: Advanced Patient Privacy Consents 
7. IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion 
8. IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing 

9. IHE PDQ: Patient Demographics Query 
10. IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing 
11. IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging 
12. IHE PIR: Patient Information Reconciliation 

13. IHE DSUB: Document Subscription 
14. IHE XDM: Cross-enterprise Document Media Interchange 

XDS.b, XDS-I.b, CT, BPPC, ATNA, XCA en XUA worden op grote schaal in 
Nederland toegepast. Alle XDS implementaties gebruiken deze profielen 
en afhankelijk van extra toepassingen worden aanvullende profielen 

gebruikt voor workflow ondersteuning (DSUB) of acute zorg (PIR of PIX). 
XDM profiel wordt sinds kort gebruikt in Nederland als tussenfase voor de 
implementatie van XDS en ondersteunende profielen. 

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery 

Profiel voor het zoeken van patiënten tussen diverse affinity domains
4
. Dit 

profiel is nodig als de primaire sleutel BSN niet beschikbaar is, (zoals bij 

acute zorg) en kan daarmee patiënten op basis van zoektermen aan 

elkaar koppelen. 

 

IHE XCA: Cross-Community Access 

Profiel voor het koppelen van affinity domains, zoals tussen diverse RSO’s, 

zorginstellingen met eigen affinity domain met een RSO of tussen diverse 

zorginstellingen met een eigen affinity domain.  Nictiz en RSO Nederland 

hebben een handreiking met onder aandere implementatie richtlijnen en 

adviezen. 

 

IHE CT: Consistent Time 

Met dit profiel hebben alle aangesloten servers dezelfde systeemtijd en 

zijn daarmee consistent. 

 

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication 

Het ATNA profiel logt alle handelingen van het registreren en 

raadplegingen van beelden en documenten binnen het affinity domain. 

Deze logging kan beschikbaar worden gesteld aan zowel beheerafdelingen 

als patiënten. ATNA is NEN7513 compliant. 

 

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents 

                                               
4
 Juridische en technische samenwerking van één of meerdere zorginstellingen met een verwijsindex 
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Profiel voor het vastleggen van (eenvoudige) toestemmingen van de 

patiënt. Tijdens het raadplegen van documenten en beelden wordt het 

BPPC getoetst en krijgt de gebruiker alleen te zien wat is vastgelegd in de 

toestemming. 

 

IHE APPC: Advanced Patient Privacy Consents 

Profiel voor het vastleggen van toestemming van de patiënt met een 

uitgebreider en complexer profiel, zoals een combinatie met meerdere 

zorgverlenerscategorieën, informatiebouwstenen en/of rollen voor 

raadplegen. 

 

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion 

Met XUA vindt autorisatie plaats tijdens het raadplegen door een 

gebruiker. Per affinity domain worden rollen en bevoegdheden 

afgesproken die door XUA worden ‘geforceerd’. 

 

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing 

Met PIX kunnen patiënten worden gezocht binnen een affinity domain met 

vooraf opgegeven criteria, zoals de combinatie achternaam – 

geboortedatum. 

 

IHE PDQ: Patient Demographics Query 

Met PDQ kunnen patiënten worden gezocht binnen één affinity domain. 

 

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing 

XDS.b is het bekendste profiel van IHE waarbij het registeren en 

raadplegen van documenten is vastgelegd.  

 

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging 

XDS-I.b is het profiel is vergelijkbaar met XDS.b en specifiek gemaakt 

voor medische beelden, doorgaans voor (hele) grote bestanden.  

 

IHE PIR: Patient Information Reconciliation 
PIR stelt systemen in staat verkeerd geïdentificeerde of ongevalideerde 
patiënten te vinden. 

IHE DSUB: Document Subscription 
DSUB maakt het mogelijk op basis van metadata notificaties te sturen 

naar geconfigureerde abonnees. 

IHE XDM: Cross-enterprise Document Media Interchange 
XDM transporteert beelden, documenten en metadata met behulp van 
cd/dvd, USB sticks of mailbijlagen, gestandaardiseerd en veilig. 
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Meer informatie is te vinden op de IHE-wiki website: 

https://wiki.ihe.net/index.php/Main_Page  

5 Over IHE Nederland 
IHE Nederland is de Nederlandse tak van de – belangeloze - internationale 

IHE-organisatie, opgericht in 2004 door en voor gebruikers en 

leveranciers van IT in de Nederlandse gezondheidszorg. IHE Nederland 

richt zich op de procesgang en integratie van IT-systemen in ziekenhuizen 

en alle aspecten van integratie rond het EPD (Elektronisch Patiënten 

Dossier). 

 

Missie 

De missie van IHE is het promoten van het internationale IHE-raamwerk 

ten behoeve van veilig, doelmatig en efficiënt verzamelen, integreren en 

uitwisselen van klinische patiënt- en procesinformatie. Met als doel een 

efficiënt en effectief zorgproces en een optimale medische zorg voor de 

cliënt/patiënt te bevorderen. Deze doelstelling is opgenomen in de 

statuten van de stichting IHE Nederland. 

 

Doelstelling 

IHE stelt praktische oplossingen voor workflow en systeemintegratie 

beschikbaar, gebaseerd op wereldwijde standaarden als DICOM voor de 

PACS-omgeving en HL7 voor de RIS/ZIS-omgeving. IHE biedt deze 

oplossingen, zogenaamde profielen, voor de verschillende 

domeinen binnen de gezondheidszorg. IHE definieert per domein 

integratieprofielen die verzameld worden in Technical Frameworks. Deze 

integratieprofielen zijn bouwstenen voor geïntegreerde oplossingen 

waarbij interoperabiliteit tussen de verschillende deelsystemen 

gegarandeerd wordt. 

IHE Nederland tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het 

samenbrengen en informeren van belanghebbenden en het stimuleren van 

praktische toepassingen, gebaseerd op het IHE-raamwerk. Hiermee krijgt 

de zorgverlener toegang tot relevante patiëntgegevens op de juiste 

plaats, op het juiste moment. De zorgverlener wordt zo ondersteund in 

optimale besluitvorming en efficiëntie in de zorgverlening. Het IHE-

raamwerk is de basis voor een te ontwikkelen Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) ten behoeve van de Nederlandse gezondheidsinstellingen. 

 

6 Het ontwikkelproces 
Sinds 1998 vinden de IHE-ontwikkelingen plaats volgens een strak 

gedefinieerde cyclus met een vaste doorlooptijd. Elk jaar verschijnen 

nieuwe IHE-integratieprofielen, gericht op actuele vraagstukken en getest 

door leveranciers in grootschalige testsessies (Connectathons
5
). Voor het 

ontwikkelen van integratieprofielen werkt IHE volgens een gedefinieerd en 

gecoördineerd proces, gecertificeerd met ISO 28380-1:2014. 

                                               
5
 Zie https://www.ihe-nl.org/over-ihe/het-proces/connectathon  

https://wiki.ihe.net/index.php/Main_Page
https://www.ihe-nl.org/domeinen-en-profielen
https://www.ihe-nl.org/ihe-in-het-bedrijfsleven/connectathon
https://www.ihe-nl.org/over-ihe/het-proces/connectathon
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De vier stappen van het ontwikkelproces zijn: 

Identificeren van interoperabiliteitsproblemen 

Clinici en IT-specialisten werken samen om veel voorkomende 

interoperabiliteitsproblemen, op het gebied van de toegankelijkheid van 

informatie, de klinische werkschema's en beheer en identificatie van de 

onderliggende infrastructuur, te definiëren. 

 

Omschrijven van het integratieprofiel 

IT-specialisten met ervaring in de gezondheidszorg identificeren 

standaarden waarmee problemen kunnen worden aangepakt. Ze maken 

specifieke keuzes en leggen deze vast in een IHE integratieprofiel. 

 

Testen tijdens een Connectathon 

Leveranciers implementeren een of meer IHE integratieprofielen in hun 

producten. Ze testen de onderlinge interoperabiliteit van hun systemen 

tijdens een van de jaarlijkse Connectathons; technische sessies die onder 

auspiciën van IHE North America, IHE Europe en IHE Asia worden 

georganiseerd. Resultaten van de Connectathon zijn publiekelijk 

inzichtelijk, zodat zorginstellingen kunnen zien welke profielen de 

(beoogde) leverancier ondersteunt
6
. 

 

Publiceren van verklaringen en gebruik van RFP's (offerteaanvragen) 

Leveranciers publiceren IHE-integratieverklaringen om aan te geven welke 

IHE-integratieprofielen door hun producten worden ondersteund. 

Gebruikers kunnen de IHE-integratieprofielen bij offerteaanvragen als 

referentie gebruiken. Zo wordt de gewenste functionaliteit en 

interoperabiliteit eenduidig vastgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot efficiënte 

en soepele integratie bij implementatie. 

 

7 Implementatie 
Implementatie van beelduitwisseling wordt projectmatig aangepakt, 

waarbij doorgaans de afdeling radiologie de opdrachtgever is en de 

afdeling ICT de uitvoerder. Projecten behelzen alle vijf lagen van 

interoperabiliteit: techniek, applicatie, informatie, proces en beleid. 

Daarom is de naam `XDS-project´ ook geen gelukkig gekozen naam: het 

doet suggereren dat de focus ligt op de techniek. 

Implementatie van XDS-projecten gebeurt regionaal, waarbij twee of 

meerdere zorginstellingen, use case gestuurd, de implementatie 

gezamenlijk uitvoeren. Indien een Regionale Service Organisatie (RSO) 

actief is in de regio, ligt regie doorgaans bij de RSO. Onderdeel van de 

implementatie is het maken van afspraken over onder andere invulling 

van toestemming patiënt, audits op logging en rollen en bevoegdheden. 

RSO´s bieden ook ondersteuning bij architectuur, delen kennis en maken 

gezamenlijke afspraken met leveranciers. 

RSO Nederland werkt momenteel aan een nieuwe versie van de (XDS-) 

                                               
6
 Zie https://connectathon-results.ihe.net/  

https://www.ihe-nl.org/ihe-in-het-bedrijfsleven/connectathon
https://connectathon-results.ihe.net/
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handreiking interoperabiliteit waarbij landelijke afspraken worden 

gemaakt over architectuur, metadata, testen, toestemming en rollen en 

bevoegdheden. Deze handreiking beperkt de complexiteit bij 

implementaties en geeft advies en richting bij aansluiting van nieuwe 

regio´s en zorginstellingen. 

 

8 Programma Implementatie Europese Zorgdiensten  
ICTU en Nictiz voeren in opdracht van het ministerie van VWS een 
verkenning uit naar de behoefte bij zorginstellingen aan medische 
informatie-uitwisseling over de grens. Tijdens deze verkenning wordt 
geïnventariseerd welke Nederlandse zorginstellingen (ziekenhuizen, SEH, 
HAP's) willen participeren in het Programma Imple                 
                                                                       -
                                                                         
                                                       j het land van 
herkomst. 
 
Voor PIEZO zijn de volgende profielen vereist: 

1. IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery* 
2. IHE XCA: Cross-Community Access* 

3. IHE XCF: Cross-community Fetch 
4. IHE CT: Consistent Time* 
5. IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication* 
6. IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents* 

7. IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion* 
8. IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interface 

* Profiel wordt ook gebruikt voor beelduitwisseling 

Bovenstaand programma geeft aan dat profielen internationaal toepasbaar 

zijn en herbruikbaar bij verschillende zorgtoepassingen. Dit helpt bij het 

ontwerpen van dergelijke programma’s en verminderd de impact bij 

(internationale) leveranciers. 


