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Programma

13.00 – 13.10 

• Ontvangst & voorstelronde

13.10 – 13.30

• CIO-Office VWS

13.30 – 13.50

• Uitleg Programma InZicht

13.50 – 14.10 

• Nictiz

14.10 – 14.20

• Korte pauze

14.20 – 14.40

• MedMij

14.40 – 15.00

• Actiz & VGN



Zorg op de juiste plek

Regie over eigen gezondheid

E-Health = Health

Low-tech, high impact

Iedereen CEO van zijn eigen zorg



Medicatieveiligheid

vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten

conform de vigerende richtlijn medicatieoverdracht 

uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen 

een met de patiënt geverifieerd actueel 

medicatieoverzicht (Basisset 

Medicatieoverdracht) beschikbaar is.



Patient Centraal

Alle zorgaanbieders ondersteunen een 

gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt 

en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 

januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun 

medische gegevens digitaal en gestructureerd 

in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun 

persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij 

eigen gegevens kunnen toevoegen.



Overdracht

Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de 

gegevens die nodig zijn voor goede zorg en 

behandeling van een patiënt digitaal, 

gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat 

onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, 

over aan andere bij het zorgproces van die patiënt 

betrokken zorgverleners.



Eenmalig vastleggen en hergebruik

Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair 

zorgproces de basis voor 

gegevensvastlegging in de zorg en worden 

vastgelegde gegevens hergebruikt voor 

declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie 

en governance.



Bloeiende

ecosystemen









Op stoom

- Afspraken over standaarden komen tot stand

- Ambassadeurs voor alle outcomedoelen

- Duidelijke rol in alle deelsectoren in de zorg 

- Meer dan 430 miljoen euro beschikbaar in stimuleringsprogramma’s 
zodat afspraken ook tot implementatie leiden

Ook uitdagingen

- Een recent KPMG rapport toont dat een masterplan ontbreekt

- Duidelijke metingen van voortgang zijn nodig

- Overheid dient meer overzicht en regie te nemen





Kernproblemen in gegevensuitwisseling

Inhoudelijk

- Eenheid van taal, binnen beroepsgroepen en in uitwisseling

- Systemen op slot, geen verplichte technische en inhoudelijke koppelvlakken

- Ontbrekende (samenhangende) regionale en nationale digitale snelwegen 
en toeritten

Aanpak

- Veel zelfbinding en stimulering

- Beperkte wettelijke verplichting en handhaving



Daar moeten we samen iets aan doen

- VWS komt met brief over versneld aanpakken van belemmeringen

- Daaronder ook oproep tot infrastructuur in alle regio’s

- Landelijk dekkend en onderling verbonden

- Op basis van verplichte standaarden (eenheid van taal, envelop van 
verzending, adressering en infrastructuur)

- En waar nodig verplichte landelijke voorzieningen (BIG, stelsel van 
adresboeken, …) en verplichte infrastructuren



Leveranciers

- Leveranciers zijn hierbij onmisbaar!

- Onmisbaar bij versnelling van uitwisseling

- Dat is de hoofdzaak en vraagt ook betrokkenheid van dokters, 
verpleegkundigen en bestuurders

- Met uitwisseling van best practices

- Want onbelemmerde gegevensuitwisseling is cruciaal voor goede zorg 
en moet versneld gerealiseerd

- Wat is de roadmap: wanneer kan welke overdracht massaal digitaal?



Vruchtbare grond maak je samen



Ter voorbeeld; op de agenda van het iBeraad & VWS
 Bouwstenen duurzaam informatiestelsel en behandel- en implementatieproces

 36 inmiddels bekrachtigd, BGZ en aantal ZIBs in consultatie

 besluiten zijn genomen over BgZ en Model van Zibs, 
 evenals eOverdracht in de Care en Eenheid van Taal (Snomed CT. LOINC). 

 Goed te melden dat er nu juist open consultatie lopen:

 Digitale Toegankelijkheid
 LabcodeSet
 IHE beelduitwisseling 
 MedMij Afsprakenstelsel

 Beleidsbrief Omgang Big Data
 Cybersecurity
 Onderzoek geboortezorg
 eID voor de zorg



Ter voorbeeld; op de agenda van het iBeraad & VWS

 Open consultatie:

 Digitale Toegankelijkheid

 LabcodeSet

 IHE beelduitwisseling 

 MedMij Afsprakenstelsel

 Bij open consultaties missen we soms de inbreng van leveranciers 

 Waarom?



Think Big

Act Small

Start Now





Bedankt!

www.informatieberaadzorg.nl



Het waarom, wat en 
wanneer van InZicht

Dorine Rensen, VWS

Leveranciersbijeenkomst 13-12-2018



Hogere doel van InZicht

“Bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt in 
de langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van 
gegevens wordt het samen beslissen ondersteund en 
vermindert de administratieve last van de professional”. 

InZicht is een implementatieprogramma. Er wordt gebruik 
gemaakt van de beschikbare standaarden of 

afsprakenstelsels (Informatieberaad) 
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Operationele doelen van InZicht

Inzicht richt zich op het implementeren van:

- PGO: op 31-12-2021 heeft 50% van de cliënten (LZ) de 
beschikking over een PGO. 

- eOverdracht: op 31-12-2021 is bij 50% van de 
zorgaanbieders (LZ) eOverdracht als standaard 
geïmplementeerd.

- Medicatie:  op 31-12-2021 hebben 50% van alle cliënten en 
professionals (LZ) inzicht in de medicatie cf standaard. 

- BGZ. Basis onder bovenstaande

-> Gericht op uitwisseling binnen de care, maar ook tussen 
cure en care. Uitwisseling tussen professional en cliënt, maar 
ook tussen professionals

Leveranciersbijeenkomst26



Leidende principes vanuit VWS

- Heldere sturing vanuit VWS op gebruik standaarden

- Ruimte voor zorgaanbieders en cliënten om input te leveren

- Samen op met leveranciers

- Resultaatgerichte aanpak met snelle start van proeftuinen

- Alle support voor verbreding scope (cure/care en óók 
tussen professionals). VIPP’s gaan elkaar versterken.

Leveranciers bijeenkomst 27



Wat heeft de cliënt/professional hieraan?

-Johanna, moeder en oma. 79 jaar. Valt en breekt haar heup. 
Gaat van ziekenhuis naar revalidatieoord naar huis met hulp. 
Johanna: hoeft haar verhaal maar één keer te vertellen, vindt het 
prettig dat haar dochter mee kan kijken, heeft vertrouwen in de 
zorg omdat de gegevens (oa over medicatie) tussen haar 
zorgverleners worden gedeeld.

-Marit, verpleegkundige met hart en ziel, 39 jaar. Neemt de zorg 
voor Johanna op zich zodra zij thuis is.

Marit: kan dat doen wat haar passie is: het echt verlenen van zorg. 
Onnodig overtypen hoeft niet meer en administratieve handelingen 
zijn beperkt.
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InZicht: de mijlpalen kort en bondig

o November: Start met vier eerste proeftuinen. Van woord naar 
daad. Drie voor PGO. Eén eOverdracht. Jullie als leveranciers 
dus mogelijk al betrokken?

o Februari: Er volgen nog 16 proeftuinen door brede oproep

o Maart: Openstelling eerste module regeling. Landelijke 
voorziening door de koepels

o Mei: tweede module open. Plan van aanpak

o Juli: derde module open. Implementatie van de drie 
standaarden op basis van BGZ (PGO, eOverdracht, Medicatie)

Leveranciers bijeenkomst29



Beschikbare subsidiegelden

o 3 x 30 miljoen 

o Vanaf 2019

o Bruto bedrag, uitvoeringskosten ed moeten daar nog af.

o Iovm Financiën opbouwende reeks

o Bijvoorbeeld: 2019 10 mio, 2020 30 mio, 2021 50 mio

Leveranciers bijeenkomst30



Aanvragers

o Zorgaanbieders vragen subsidie aan

o Aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. In elk 
geval: 
- samenwerkingsverband, met penvoerder
- implementatie van de standaarden 
- gebruik van bepaalde formats
- betrekken cliënt
-> landelijke voorziening gaat daarbij ondersteuning bieden. 

o Samenwerkingsverband bevat ook aanbieders vanuit cure

o Gedachte: samenwerkingsverband trekt gezamenlijk op 
richting leveranciers. Eenduidige opdracht richting leveranciers. 

Leveranciers bijeenkomst31



Samen optrekken nodig

o Uitdaging is best groot. Stap naar de doelen vanuit huidige 
situatie is fors.

o Veel te doen, terwijl niet alle standaarden beschikbaar zijn.

o Lukt alleen als we gezamenlijk de handen inéén slaan. 
Zorgaanbieders, leveranciers en VWS. 

o Zorgaanbieders kloppen bij jullie aan om de standaarden te 
gaan inbouwen

o Vervolgbijeenkomst in februari. Gericht op (technische) 
details. Geef mij via mail aan welke informatie je nodig hebt 
om aan de slag te kunnen. Jullie behoefte is de basis voor 
vervolg sessie.

Leveranciers bijeenkomst32
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Informatie-
standaarden in 
de langdurige 
zorg

Lisanne van der Molen

13 december 2018



Agenda

1. Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

2. PGO, een set voor de cliënt in de langdurige zorg



Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Nieuwste versie (3.0) eind 2017 opgeleverd en gebaseerd op zibs

Zorginformatiebouwstenen (zibs):

Beschrijven nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het 
zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd

Welke gegevens leggen we vast en op welke manier

Niet alle elementen zijn verplicht! Alleen indien van toepassing



Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Proeftuin: regio Amsterdam

Contextanalyse: 

1. Overdrachtsproces

2. Kwaliteitstoets EPD/ECD

3. Techniek: applicaties en infrastructuur

‘Fasen’ in overdracht:

1. Aanmeldfase 

2. Overdrachtsfase

3. Afrondingsfase (check en import in o.a. EPD/ECD)



Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Focus op ‘fase’ 1: aanmeldfase

Patiënt 

Betaler 

Contactpersoon 

Zorgaanbieder

Zorgverlener 

Alert 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Probleem

Behandeldoel

Verpleegkundige interventies

Overdracht geplande zorgactiviteit 

SondeSysteem 

Infuus

Stoma 

Eind 2018 
voorzien 
van FHIR 
profielen



PGO

Veel informatie in zibs beschikbaar

Behoefte cliënt in de langdurige zorg?



PGO – behoefte cliënt

Medicatie Labuitslagen Allergie

Diagnose Afspraken

Patiëntproblemen Wensen en behoeften

Hulpmiddelen Voorgeschiedenis

Agenda Chat-functie Contactpersonen

Levensverhaal Notitie

Vermelden bezoek Contactpersoon levensvragen

Wilsverklaring Euthanasiewens Behandelbeperking

Reanimatieverklaring 



PGO

Proeftuinen PGO:

1. Patiënt

2. Zorgverlener

3. Probleem (diagnose)

4. Behandelaanwijzing

5. Allergie intolerantie

6. Medicatiegebruik

7. Laboratoriumuitslag

8. Overdracht verrichting

9. Wilsverklaring

Voorzien 
van FHIR 
profielen



PGO

Set van 9 zibs is een startpunt

Uitbreiding wordt verwacht in verdere veldconsultaties

Focus (black box) gehandicaptenzorg 



Vragen?



INFORMATIESTANDAARD MEDICATIEPROCES

Samenwerken aan 
verbeterde medicatieveiligheid 

Introductie Medicatieproces InZicht, 13 december 2018
Marja Verwoerd, programmamanager Nictiz



Per dag worden gemiddeld 179 mensen in het ziekenhuis 
opgenomen met geneesmiddel-gerelateerde oorzaken waarvan 
75 vermijdbaar

Actuele medicatie-informatie voor zorgverlener en patiënt 
beperkt beschikbaar

Aandacht voor medicatieveiligheid nodig!

URGENTIE



Informatiestandaarden Medicatieoverdracht 

De richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten 
definieert de Basisset Medicatiegegevens. Deze set wordt 
ondersteund door een set informatiestandaarden: 

• Informatiestandaard medicatieproces (Mp) versie 9

• Informatiestandaard laboratorium (lab2zorg)

• Informatiestandaard ICA (intoleranties, contra-indicaties en 
allergieën) 

Vaststelling door Informatieberaad belangrijke stap: 

• Focus en richting 

• Prioritering koepels, gebruikersgroepen en leveranciers  



MEDICATIEVEILIGHEID

De praktijk



NU CHAOS!

Start-stop recepten

Wijzigingen

Proactief

Non-compatibiliteit tussen XISsen



ULTIEME WENS, 

VOORUITZICHT

AMO en mutatiereceptuur

door de keten



MEDICATIEVEILIGHEID

Bijdrage vanuit de
informatievoorziening 



SAMENWERKEN AAN MEDICATIEVEILIGHEID



Actueel inzicht in de medicatie van een patiënt  
voor zorgprofessionals en voor de patiënt zelf

Zorgbrede eenduidige registratie en uitwisseling van 
medicatiegegevens tussen zorgprofessionals én met de patiënt 

van voorschrijven tot en met gebruik 

INFORMATIESTANDAARD MEDICATIEPROCES



SAMENWERKEN AAN MEDICATIEVEILIGHEID



MEDICATIEBOUWSTENEN

https://www.youtube.com/watch?v=ED6AGsXCTr8


SAMENWERKEN AAN MEDICATIEVEILIGHEID



MEDICATIEVEILIGHEID

Realisatie door de leverancier



Uitdaging leverancier

• Implementatie koppelvlakken
• Nieuwe transacties en structuren, goed gedocumenteerd (!)

• Nieuwe entiteiten zoals bijv. uitwisseling "Gebruik"

• Hulp van de bekende instanties (en mensen…) en PoC's

• Aanpassing / Vernieuwing functionaliteit in XIS
• Noodzakelijk voor "echte" ondersteuning Mp 9 in applicaties

• Noodzakelijk voor bieden van meerwaarde Mp aan gebruiker

• De grootste uitdaging en inspanning voor leveranciers



INFORMATIESTANDAARD MEDICATIEPROCES

Stand van zaken programma



• Versie 9.0.6, nieuwe release 9.0.7 eind 2018

• FO wordt vertaald naar Engels

• Testen kolom voorschrijven

• Leveranciers: verder testen en pilots in implementatietraject

• Standaard in open consultatie informatieberaad
van 13 december – 30 januari 

• Aanbieding Informatieberaad 25 maart 2019

STATUS INFORMATIESTANDAARD



LEVERANCIERS PROOF-OF-CONCEPT 

Promedico (ASP) EVS (HIS)

OmniHis (Scipio) EVS (HIS)

CGM (Apotheek) AIS

ChipSoft (HiX) EVS (ZIS)

NEXUS EVS (ZIS)

FarMedvisie (FarMedRx) EVS (GGZ/V&V)

ASolutions (Trodis) EVS (trombosedienst)

TIMEFF (Emma) EVS (zelfstandige klinieken)

Zorgdoc (Zorgdoc) PGO



070-3173434info@medmij.nl www.medmij.nl

MedMij en Inzicht

13 december 2018

Sylvia Veereschild, Leveranciersmanager



info@medmij.nl

Wie is 
MedMij?

MedMij 
is een initiatief van





Waarom?
Er komt steeds meer bewijs dat goed 
geïnformeerde, betrokken en 
meebeslissende mensen bijdragen aan 
zinnige zorg én dat zij een betere 
kwaliteit van leven ervaren.

Méér grip op je gezondheidsgegevens is
geen doel op zichzelf, maar een 1e stap 
op weg naar een gezonder Nederland.

Bron: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten 
Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland.



Een nieuwe manier van samenwerken 
zorggebruiker en zorgverlener 

VIPP regelingen
OPEN, GGZ, 
InZicht

PGO financiering
Gebruikers
Financiering
(volgt)



De essentie van MedMij 
voor zorgverleners

Mijn dossier blijft mijn dossier

PGO ≠ medisch dossier

Geen inzage in persoonlijke notities  

Up to date met wetten & regels

Beter gesprek in de spreekkamer

Mijn beroepsgeheim is veilig

≠



Afsprakenstelsel: spelregels met draagvlak

Standaarden: optimale interoperabiliteit

Financieringsregeling: stimulans & kans

Kwaliteit zichtbaar voor klanten

Nieuwe markt voor PGO’s

Nieuwe samenwerkingsvormen

De essentie van MedMij 
voor ICT-leveranciers

€



Recapitulerend waarom MedMij?

• Geen informatie-uitwisseling tussen professional en patiënt
• Geen duurzaam businessmodel
• Vraagstukken rond vertrouwen
• Geen afsprakenstelsel



Doelstelling lange en korte termijn 

2020 
kan iedereen die dat wil beschikken over een 
persoonlijke gezondheidsomgeving
• Gevuld met gezondheidsgegevens

2018 laten zien dat MedMij werkt
• Met koploper leveranciers en hun zorgklanten
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De werking van het MedMij Afsprakenstelsel DVP en DVZ



MedMij Afsprakenstelsel nu al te vinden 
via http://afsprakenstelsel.medmij.nl

http://afsprakenstelsel.medmij.nl/
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/public/afsprakenset+release+1.1+versie+0.9


Introductie: leidraad door het 
stelsel
Primaire doelgroep: iedereen die wil weten wat het afsprakenstelsel is
• Leeswijzer
• Afsprakenstelsel in de praktijk: toegankelijk praktijkverhaal over het afsprakenstelsel
• Release- en versiebeschrijving



Architectuur: overzicht
• Gelaagdheid
• Rollen en hun bindingen zijn de 

ruggegraat door-de-lagen.
• Juridische laag is alleen bedoeld voor 

binding met de juridica.
• Applicatielaag heeft twee deel-lagen

• autorisatie (op basis van OAuth)
• authenticatie (op basis van SAML)

• Principe: minimale afspraken voor 
vertrouwen en interoperabiliteit

INTENTIONEELRATIONEEL

FUNCTIONEELRITUEEL

INTENTIONEELRATIONEEL

FUNCTIONEELRITUEEL



Arch: UCI Verzamelen
• sessie-regie bij ZA GW (Bron)
• inbedding van

• SAML voor authenticatie
• OAuth voor autorisatie:

Authorization Server en Resource Server
• informatiestandaarden (FHIR)

• security en privacy
• OAuth en SAML voor autorisatie door, en 

authenticatie van, patiënten
• autorisatie van applicaties met whitelisting
• authenticatie van applicaties, en versleuteling, 

met PKIoverheid-certificaten
• OAuth Security (RFC 6819)
• safe in transit
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INTENTIONEELRATIONEEL

FUNCTIONEELRITUEEL



Arch: Toestemmingsverklaring

INTENTIONEELRATIONEEL

FUNCTIONEELRITUEEL



Hoe halen we samen de 
doelstellingen van InZicht?

wat doet MedMij 
en 

wat doen de leveranciers



MedMij leverde al 3 producten….

Doorontwikkeling op Standaarden
Doorontwikkeling op Afsprakenstelsel
Doorontwikkeling op Financiering



MedMij levert meer….

• Een loket met een acceptatie- en kwalificatieproces
• Ondersteunende activiteiten leveranciers
• Een Support & Implementatie afdeling voor regio’s en zorgaanbieders
• Continuïteitfinanciering PGO
• Input en bijdragen VIPP’s w.o. GGZ, Vrijgevestigden, CARE, BABY, 

HUISARTS, etc.
• Patiëntenpanel, DigitaleZorgGids, Onderzoeken
• Pers & Communicatie



Open Source Bouwstenen Medmij
• Deelnemers vanuit verschillende rollen   soortgelijke bouwstenen ontwikkelen. 

Zoals autoriseren in usecase verzamelen, opvragen whitelist, de ZAL en OCL. 

• Daarom ‘wedstrijd’ uitgevaardigd om die delen te ontwikkelen en te delen met de 
community.

• Zorgdoc, Whitebox, Mainly Code, en Ugo Software hebben deze bounty hunt
‘gewonnen’ en ze ontwikkeld voor Java, .NET, Python, PHP, en node.js

• Ter beschikking onder AGPLv3 licentie; je mag ze in je product verwerken en door 
mag ontwikkelen, mits je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) weer terug-deelt 
met de community.

• De eerste versies worden hier gedeeld: 
https://github.com/GidsOpenStandaarden

https://opensource.org/licenses/AGPL-3.0
https://github.com/GidsOpenStandaarden


Operatie, kwalificatie & acceptatie

• MedMij heeft Nictiz gevraagd 
Kwalificatie uit te voeren. 

• MedMij heeft vZVZ gevraagd 
Acceptatie uit te voeren.

- vZVZ is hoofdaannemer en voert het loket.  
- Coördinator van het Loket is Carin Salomon.
- Alle communicatie komt vanuit MedMij met als afzender MedMij. 
- Nictiz en vZVZ kennen ook eigen kanalen, eigen activiteiten en eigen boodschappen.

- Leveranciers: vergeet niet dat je ook aan de slag moet met NEN7510 traject! 



Toetredingsproces MedMij



Hoe verder?
• Samen community bouwen, MedMij faciliteert

• Deelname doorontwikkeling (bv werkgroep)
• Deelname onderzoeken en uitvragen
• Bijeenkomsten
• …..

• Plek organiseren in de Governance 
invloed uitoefenen, 
MedMij faciliteert 
• Gezamenlijke agenda ontwikkelen
• ……



Extra Informatie?  

• www.medmij.nl/downloads
Factsheets over financiering, voor zorgverleners, over ViPP, FHIR etc.

• MedMij YouTube Kanaal
Ondersteunend materiaal, uitleg architectuur, etc

http://www.medmij.nl/downloads
https://www.youtube.com/channel/UCAf8iq776pgYCoHxuL39eLw


Aan de slag met InZicht

•Informatiebeleid van ActiZ: digitalisering!

•gericht op cliënt in regie 

•en  ondersteuning professional

•Juiste zorg op de Juiste plek, dus ook juiste 
informatie



Aan de slag met InZicht

•2016: Outcomedoelen in het Sectorplan

•Actuele Toedien- en registratielijst (medicatie)

•eOverdracht

•Dus: ZIBs/standaardisatie

•2018: Versnellingskamers ActiZ én VGN-
toewerken naar PGO’s



Aan de slag met InZicht

•Vanaf Q1 van 2019: 

•VGN, ActiZ, leveranciers: samen optrekken

•Nieuw Ontwerp ECD (visie)

•Onderzoek door WeDoTrust (marktscan)



Vragen over InZicht?

•Contactinformatie


