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Inleiding 
De bijgevoegde Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland is op 
verzoek van  Zorgverzekeraars Nederland opgesteld als verdieping op de in 2017 
vastgestelde branchevisie op informatievoorziening in de zorgbranche.   
 
In deze visie wordt geschetst wat de gezamenlijke ambitie is, welke principes worden 
nagestreefd en welke infrastructurele functies of diensten in de zorg gewenst zijn. In de 
visie wordt niet ingevuld wáár de infrastructurele diensten worden ondergebracht. Er 
wordt geconstateerd dat veel van de bestaande programma’s in de zorg werken zonder 
gemeenschappelijke visie, regie en sturing, waardoor verschillende, suboptimale, niet 
met elkaar samenwerkende oplossingen ontstaan.  
Voor een gemiddelde zorgverlener of ict-professional ontbreekt dan ook overzicht en 
samenhang, terwijl de programma’s in hoge mate afhankelijk zijn van elkaar.  
 
Goede zorg met goede informatie staat centraal. Infrastructurele 
oplossingen/voorzieningen mogen niet belemmerend zijn voor (de inrichting van) het 
zorgproces. Door uit te gaan van een gedeelde visie en daarin gebruik te maken van 
gezamenlijke voorzieningen ontstaat een duurzaam informatiestelsel met bouwstenen 
die ingezet kunnen worden voor de orkestratie/ondersteuning van die zorgprocessen en 
waarmee innovatie versneld kan worden en leveranciersafhankelijke oplossingen 
vermeden worden. 
 
In de Visie op samenhang in de zorginfrastructuren nemen gemeenschappelijke 
diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren een belangrijke plaats in. 
Zo voorkomen we een wildgroei aan soortgelijke voorzieningen en kan focus worden 
gelegd op de prioritaire onderwerpen (o.a. Medicatieproces, registratie aan de bron, 
Twiin en eOverdracht) die we met elkaar gaan oppakken.     
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Figuur 1. Visuele weergave samenhangende infrastructuur 

 
De visie is tot stand gekomen met een breed veld van auteurs, ieder met hun eigen 
expertise en ervaring, maar wel op persoonlijke titel. Vervolgens is het conceptdocument 
ook nog wel getoetst bij een groot aantal partijen zoals benoemd in het document.  
 
 
Consultatievragen 
Met deze open consultatie willen de opstellers en ZN inzicht verkrijgen of de visie breed 
gedragen wordt. 
 
Tevens wil men inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij het hanteren van de 
geschetste uitgangspunten. Om deze inzichten te verkrijgen willen zij graag antwoord 
krijgen op de volgende vragen: 
 
1. We vragen partijen aan te geven of, en hoe zij aan de slag kunnen met de geschetste 
visie. 
 
2. We vragen commitment van partijen om bij gegevensuitwisseling en ontsluiting van 
(patiënt)gegevens gebruik te maken van geschetste voorzieningen, te weten 
knooppunten, gemeenschappelijke diensten en registers. 
 
3. Ook vragen wij partijen aan te geven welke van de geschetste gemeenschappelijke 
diensten zij nodig hebben voor verbetering van de  onderlinge gegevensuitwisseling.   
 
4. Daarbij vragen we ook aan te geven welke zaken node worden gemist in de visie.  
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5. Tot slot vragen wij aan te geven welke zaken voor uw sector belangrijk zijn om mee te 
geven met het oog op de invulling en verdere doorontwikkeling van deze visie. Denk  
bijvoorbeeld aan zaken als (niet limitatief): implementatie, juridische zaken, 
gebruikersinformatie .. enz.. 
 
 
De reacties op de consultatie zullen de door opstellers worden verwerkt/ beantwoord. Bij 
omarming van de visie door het Informatieberaad ligt het in de rede dat met behulp van 
een op te stellen transitiescenario wordt bekeken in hoeverre lopende programma’s  en 
projecten mogelijk aanpassing behoeven.  
Na de consultatie willen we aan de slag met detailverkenningen en kijken welke gemeenschappelijke 
diensten en knooppunten concreet gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt al met een aantal 
gemeenschappelijke diensten gestart, zoals o.a.  Zorgadresregister/-boek. Dit willen we ook graag met het 
Informatieberaad delen. 
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