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Twiin voorziening voor versturen van  
beelden en verslagen (project DVDexit) 

Betreft Aanbiedingsbrief Twiin voorziening beelden en verslagen  
Datum 9 juni 2020 

 
Inleiding 
Anno 2020 wordt nog steeds veel zorginformatie niet digitaal uitgewisseld tussen zorgverleners van 
verschillende zorginstellingen. Dit geldt ook voor medisch beeldvormende (radiologische) onderzoeken, waarbij 
het onderzoek (beelden en verslag) op een dvd wordt gebrand en aan de patiënt, koerier of ambulance 
meegegeven. Er worden momenteel veel onderzoeken per dvd verstuurd. Het betreft hier naar schatting ca 1,4 
miljoen onderzoeken verdeeld over enkele honderdduizenden dvd’s per jaar in Nederland. Dit zorgt voor een 
inefficiënt, onveilig, duur en tijdrovend proces wat niet aansluit bij de huidige zorgprocessen (o.a. spoedzorg, 
MDO’s).  
 
Twiin maakt het mogelijk om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen 
tussen zorgverleners. De functionaliteiten van Twiin om de verschillende soorten zorgprocessen te 
ondersteunen komen gefaseerd beschikbaar. De eerste stap is het vervangen van de dvd door een digitaal 
alternatief en daarmee onder andere te voorkomen dat deze op de buik van de patiënt in de ambulance of met 
een taxi mee moet. Hiervoor wordt in 2020 een laagdrempelige, veilige, voor alle zorginstellingen beschikbare 
voorziening voor het versturen van de radiologie beelden en verslagen beschikbaar gesteld. Aansluiten op de 
voorziening is vrijwillig. Een zorgaanbieder bepaalt zelf wanneer en hoe de voorziening (bv met welke mate van 
integratie) wordt ingezet. Het volledige uitfaseren van de dvd’s is alleen mogelijk wanneer alle ziekenhuizen op 
de voorziening aangesloten zijn. Op termijn zal Twiin naast het versturen van beelden en verslagen ook andere 
functionaliteiten gaan ondersteunen. 
 
Vragen consultatie 
Door het Informatieberaad is verzocht om deze Twiin voorziening voor uitwisselen van beelden en verslagen in 
het proces van toelating te brengen. Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. 

 Via deze open consultatie wil de indieners inzicht verkrijgen: 

1. Of de beschreven functionaliteit toereikend is om de dvd met beelden uit te faseren. 
2. Welke partijen nog meer moeten aansluiten om de dvd met beelden volledig uit te kunnen bannen. 

Na verwerking van de reacties op de consultatie zal aan het Informatieberaad het besluit worden voorgelegd of 
zij kan instemmen met de toelating van de door Twiin opgeleverde eerste functionaliteit voor het uitwisselen 
van beelden en verslagen als een (kandidaat)bouwsteen in de basisinfrastructuur. 

Met bijgevoegde uitwerking wordt het uitwisselen van beelden en verslagen met Twiin ter vervanging van de 
dvd en de vraagstelling verder onderbouwd, bestaande uit: 

• Beschrijving Twiin voorziening voor versturen van beelden en verslagen 
• Bijlage 1 Marktonderzoek DVD uitfaseren 
• Bijlage 2 Onderzoek praktijkervaringen DVD uitfaseren 
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