
Vraag & Antwoord InZicht

Datum bijeenkomst Vraag Antwoord

14 februari 2019 Betreft eis omtrent samenwerkingsverbanden, met 

name het regio-overstijgende aspect. 

Als regiobenadering geldt, neemt de complexiteit 

daarmee volgens vragensteller toe. Regionale 

belangen/verschillende pakketten van eisen kunnen 

gelden. Terwijl draagvlak creëren eenvoudiger is bij 

bediening van een hele klantenkring. Als de 

aanvraag op concernniveau moet plaatsvinden, is 

het - omdat de klanten meestal regio-overstijgend 

zijn - gewenst dat een gebruikersgroep van een 

leverancier een gemeenschappelijke aanvraag doet. 

Is dat mogelijk?

Het aanvragen van subsidie voor InZicht kan alleen voor ICT-aanpassingen die generiek inzetbaar zijn. 

Dit is een voorwaarde. Denk hierbij aan:

 Het inbouwen van de door het Informatieberaad vastgestelde en door Nictiz beheerde 

informatiestandaarden. 

 De ICT-systemen worden zo ingericht dat wijzigingen in die informatiestandaarden, geen structurele 

softwareaanpassing vragen, maar aanpassingen betreffen in de parametrisering.

 De ICT-systemen worden geschikt gemaakt voor medegebruik door externe zorgprofessionals, waarbij 

gedefinieerd kan worden waar welke professional wel en niet toegang toe heeft.

 De ICT-systemen van de zorginstellingen worden geschikt gemaakt om PGO’s met een MedMij-label van 

informatie te voorzien.

 Er wordt nagestreefd dat de gestandaardiseerde informatie direct van het ene systeem door het andere 

systeem wordt overgenomen (i.p.v. informatie als pdf door te sturen en over te tikken).

Terecht wordt gevraagd om de pakketten van eisen van de verschillende zorginstellingen regionaal/centraal te 

bundelen en bij elke klantspecifieke vraag te zoeken naar een oplossing die past in de beoogde 

toekomstbestendige generieke ontwikkeling. Onder aansturing van de brancheorganisaties zal het 

programmabureau dit gaan coördineren. En verder uitwerken wat we met een generieke oplossing bedoelen en 

samen met leveranciers naar de generieke oplossingen zoeken.

De zorginstelling is de subsidieaanvrager en vraagt vanuit een samenwerkingsverband de subsidie aan. Dit 

samenwerkingsverband bestaat uit logische samenwerkingspartners in een cliëntketen. En naast aanbieders uit 

de langdurige zorg, uit één of meerdere aanbieders uit de curatieve zorg. Het is niet per definitie een regionaal 

samenwerkingsverband. Partijen die geregeld met elkaar cliëntinformatie uitwisselen, kunnen een 

samenwerkingsverband vormen. Als ICT-aanpassingen generiek worden opgepakt, effenen de structurele 

samenwerkingspartners het pad voor de incidentele samenwerkingspartners.
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14 februari 2019 Betreft de problematiek van meerdere ECD’s bij één 

zorginstelling. Er zijn bijvoorbeeld zorginstellingen die 

drie ECD’s hebben. 

De brancheorganisaties zullen met de leveranciers afstemmen of er behoefte is dit in breder verband, 

bijvoorbeeld in een separate sessie of workshop, op te pakken.

14 februari 2019 Betreft de wet MDR (Medical Device Regulation). 

Volgens vragensteller val je i.r.t. mapping onder deze 

wet. Wat zijn dan de gevolgen als er door het mappen 

informatie/kennis bij komt? 

Volgens Nictiz is van het bijkomen van informatie/kennis tot nu toe geen sprake. Dan wordt er gemapt naar 

een hoger niveau en als dat niet mogelijk is, genoteerd dat het niet te mappen is. Er is wel gemapt met 

informatieverlies. In de mapping is meegeven of de mapping met of zonder informatieverlies is. 

De brancheorganisaties zullen met de leveranciers afstemmen of er alsnog behoefte is aan meer informatie 

over dit onderwerp. 

14 februari 2019 Er is behoefte aan een document/overzicht van 

informatie die al beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld de 

zibs.

Zie hieronder ‘Gefaseerde planning van inbouw zibs’.

14 februari 2019 Er is behoefte aan een meer ingekleurde tijdlijn, met 

zaken als een scoping van zibs die men in het 

programma graag gerealiseerd zou zien en/of de timing 

van nieuwe toe te voegen specifieke zibs (als bij VIPP-

GGZ).

Zie hieronder ‘Gefaseerde planning van inbouw zibs’.
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Geafseerde planning van inbouw zibs in de eOverdracht‐
proeftuin

Gefaseerde planning van inbouw zibs in de PGO‐
proeftuinen

Fase 1 (juli 2019) Fase 1 (juli 2019)
Patiënt Patiënt
Zorgverlener Zorgverlener
Zorgaanbieder Fase 2 (...)
Contact Behandelaanwijzing
Betaler Wilsverklaring
Fase 2 (eind 2019/uiterlijk januari 2020) Allergie intolerantie
Contactpersoon Fase 3 (…)
Woonsituatie Laboratoriumuitslag
Probleem (medische diagnose en voorgeschiedenis) Medicatiegebruik
Allergie intolerantie Overdracht verrichting
Verpleegkundige interventies Probleem (medische diagnose)
Bloeddruk
Lengte
Medisch hulpmiddel
Wilsverklaring
Alert
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Probleem (actuele patiëntproblemen)
Behandeldoel
Overdracht geplande zorgactiviteit
SondeSysteem (conform specificatie aanmeldbericht)
Infuus (conform specificatie aanmeldbericht)
Stoma (conform specificatie aanmeldbericht)
Fase 3 (eind 2020?)
Gezinssituatie 
Zorgresultaat
Polsfrequentie
Lichaamstemperatuur
Ademhaling
Overige meetwaarden
VermogenTotZichWassen
VermogenTotMondverzoring
VermogenTotZichKleden
VermogenTotUiterlijkeVerzorging
VermogenTotToiletgang
HulpBijMedicatie
Mobiliteit
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
SNAQ
Voedingsadvies
Blaasfunctie
Darmfunctie
Voortplanting
Vochtbalans
DecubitusWond
Huidaandoening
Brandwond
FunctieHoren
FunctieZien
Pijnscore
Taalvaardigheid
Ziektebeleving
Levensovertuiging
ParticipatieInMaatschappij
HulpVanAnderen
MateVanBekwaamheid



Groeimodel: alle informatie wordt vanaf het begin conform eOverdracht/PGO‐set verstuurd. De genoemde fases (mijlpalen) zijn de momenten vanaf wanneer de informatie gestructureerd (conform zib) wordt overgedragen.

Groen = overeenkomstige zib: aanwezig in eOverdracht‐ én in PGO‐proeftuinen
Geel = prioritering t.a.v. inbouwen van zibs door leveranciers
Wit = zib alleen aanwezig in eOverdracht‐proeftuin of alleen in PGO‐proeftuin

Voor nieuwe zibs geldt:
* In 2018 hebben twee veldconsultaties plaatsgevonden om tot de PGO‐set te komen.
* In 2019 heeft een veldconsultatie plaatsgevonden om de informatiebehoefte in de  
gehandicaptenzorg verder in beeld te brengen. Op korte termijn worden hier specifieke 
werkgroepen voor ingericht om dit concreet te maken aan de hand van bestaande/nieuwe 

zibs.
* Doorlooptijd voor het maken van nieuwe zibs is (ook door de werkzaamheden in de 
werkgroepen) ongeveer een jaar.

* Op korte termijn wordt gekeken om 'levensverhaal' en 'benaderingswijze' tot nieuwe dan  
wel aangepaste zibs te maken. 


