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1 Inleiding 

 

1.1 Opdrachtgever en betrokken partijen 
 
Zoals Minister Bruins in zijn brief van 15-7-2019 aan de Tweede Kamer schreef: “[…] werkt een brede coalitie van onder meer 
patiënten, radiologen, regionale organisaties en Zorgverzekeraars Nederland in het programma Twiin aan oplossingen voor 
landelijke beelduitwisseling. (U kent de voorbeelden van dvd's die op de buik van een patiënt in de ambulance mee moeten 
worden genomen van ziekenhuis naar ziekenhuis of van de taxi die tussen ziekenhuizen rijdt om gegevensdragers met beelden 
na te brengen.) Het initiatief van deze brede coalitie draagt bij aan de elektronische beelduitwisseling tussen ziekenhuizen, 
een uitwisseling die op de concept Roadmap was opgenomen.“ 

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 gerealiseerd.  
 
Twiin kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren 
het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO-NL leggen verantwoording af 
binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de 
opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering. 
 
Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie 
Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban. 

Zorgverleners zijn al vanaf een vroeg stadium betrokken in de verschillende werkgroepen en klankbordgroepen. Hun wensen 
en eisen vormen de basis voor de te realiseren functionaliteit en daarmee de architectuur en het afsprakenstelsel. 

De architectuur en het afsprakenstelsel die door Twiin worden ontwikkeld zijn generiek van aard. Dat betekent dat naast 
beelduitwisseling ook andere zorgprocessen ondersteund zullen gaan worden. Hiervoor zijn binnen het programma 
verschillende projecten ingericht. 

 

1.2 Doel van de open consultatie 

In de volgende hoofstukken is uitgewerkt op welke wijze Twiin op basis van de vraag van haar stakeholders gekomen is tot de 
selectie en implementatie van een voorziening voor het landelijk versturen van beelden en verslagen ter vervanging van de 
huidige dvd stromen.  

Aansluiten op de voorziening is vrijwillig. Een zorgaanbieder bepaalt zelf wanneer en hoe de voorzieningen (bv voor welke 
gegevens en 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.  

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. 
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 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. 
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2 Beschrijving  

2.1 Probleem beschrijving 
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 cd of dvd wordt gebrand en aan de patiënt, koerier of ambulance meegegeven (in dit document wordt verder 
over dvd gesproken). 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, duur1 en tijdrovend proces wat niet aansluit bij de huidige zorgprocessen (o.a. spoedzorg, MDO’s)2. Uit onderzoek in 
Amsterdam UMC blijkt dat de tijd tot verwijzing en behandeling wordt verkort voor patiënten met een hersenstumor door 
gebruik van digitale uitwisseling door het multidisciplinair triagepanel3. 

Zowel regionaal als landelijk zijn er veel initiatieven om digitale beelduitwisseling vorm te geven, maar dit blijft vooralsnog 
beperkt tot pilots, specifieke use-cases of uitwisseling tussen een beperkt aantal ziekenhuizen zonder zicht op landelijke 
opschaling. 

De wil is er, alleen blijft de daadwerkelijke uitrol van omvangrijke implementaties om regionaal en landelijk beelden uit te 
wisselen achter bij de behoefte4. Het programma Twiin (onderdeel beeldbeschikbaarheid) beoogt om een landelijk dekkend 
netwerk te realiseren om zo digitale beschikbaarheid van gegevens inclusief beelden tussen alle ziekenhuizen mogelijk te 
maken. Uiteindelijk doel is om beelden en verslagen (in allerlei vormen en formats) beschikbaar te maken in de vorm van een 
tijdlijn binnen de eigen werkomgeving van de zorgverlener. Die tijdlijn stelt de zorgverlener in staat beschikbare verslagen en 
beelden van een patiënt direct te raadplegen. Om dit te bereiken zullen alle systemen van zorgaanbieders moeten voldoen 
aan het Twiin afsprakenstelsel en aangesloten moeten worden op (regionale) knooppunten. Deze beweging is in gang gezet, 
maar vergt nog veel inspanning en doorlooptijd. Om deze reden hebben vertegenwoordigers van het zorgveld (oa. 
vertegenwoordigd in de Adviesraad Beeldbeschikbaarheid), ZN gevraagd of het mogelijk is om op korte termijn winst te 
behalen door het versneld uitfaseren van de dvd-stroom van radiologische beelden en verslagen. Hiervoor is een 
marktonderzoek gestart en is middel een open selectietraject gekozen voor een landelijke voorziening (zie ook hoofdstuk 3). 

 

Figuur 2: Adviesraad Twiin Beeldbeschikbaarheid met aangesloten organisaties. 

 

 
1 Geschatte kosten per DVD 10 à 20 euro (incl. handelingskosten), Hodes (St. Gerrit) 2018 
2 Landelijke beschikbaarheid van beelden, NVvR 2018 
3 Optimalisatie van oncologische verwijzingen, M.E. de Swart. 
4 Uitwisseling in beeld, Nictiz 2015 
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2.2 Toepassing 
Twiin heeft in mei 2020 de voorziening gerealiseerd ter vervanging van de huidige dvd-stroom van beelden en verslagen. De 
eerste prioriteit ligt bij de verzending van radiologische beelden en verslagen tussen ziekenhuizen, diagnostische centra en 
klinieken. Later zal ook het versturen van andere type beelden en verslagen tussen ziekenhuizen, diagnostische centra en 
klinieken ondersteund worden. Daarnaast wordt het verzenden van beelden en verslagen naar patiënten en andere 
zorgverleners zoals therapeuten, fysio etc. mogelijk gemaakt. 

Als laatste kan additionele functionaliteit geboden worden om beelden te versturen naar externe dienstverleners, zoals AI 
services, Health RI, et cetera.  

De voorziening biedt de volgende functionaliteit5: 

1. Portaal met adresboek voor zorgverleners/zorgaanbieders voor handmatig up- en downloaden van beelden en 
verslagen (verder in dit document “beeldportaal” genoemd)  

2. Integratie mogelijkheid met lokale systemen direct of via een gateway voor een meer geautomatiseerde workflow 
(verder in dit document “gateway” genoemd)  

Het handmatige up- en downloadportaal is gebaseerd op een standaard oplossing die laagdrempelig in gebruik te nemen is. 
Daarnaast kan integratie met lokale systemen worden geboden om verhoogd gebruikersgemak te realiseren. Instellingen 
hebben de vrijheid om zelf te bepalen of ze gebruik willen maken van deze integratie mogelijkheid. Hierdoor biedt de 
oplossing meerwaarde voor zowel instellingen die weinig uitwisselen als voor instellingen die veel uitwisselen. 

 

 

 

 

 

 

In plaats van een dvd te branden en te verzenden kan een zorgverlener beelden en verslagen uploaden naar het beeldportaal 
en wordt er automatisch een elektronisch bericht naar de geadresseerde zorgverlener (of patiënt) gestuurd met daarin een 
verwijzing naar die beelden en verslagen. Via een beveiligde omgeving (portaal) kan alleen de geadresseerde zorgverlener (of 
patiënt) deze beelden ophalen. Om te zorgen dat de verwijzing naar de beelden aankomt bij de juiste zorgverlener, wordt 
gebruik gemaakt van een zorgverlenersadresboek6. Iedere zorgaanbieder die aansluit op Twiin wordt opgenomen in het 
zorgverlenersadresboek. Daarnaast is het mogelijk om niet aangesloten zorgaanbieders en patiënten via mail een link te 
sturen waarmee zijn veilig, met 2-faktor authenticatie, de gegevens via het portaal kunnen downloaden. 

Optioneel hebben de instellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van een lokale component, de Gateway, voor verder 
gaande integratie met het PACS/EPD. Hiermee is het mogelijk om vanuit de eigen werkomgeving beelden en verslagen op 
een eenvoudige manier naar een andere zorgaanbieder (of patiënt) te sturen. Dit beperkt het aantal handmatige 
handelingen. Wanneer de geadresseerde zorgaanbieder ook gebruikt maakt van een Gateway worden de gegevens 
rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het portaal, verzonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de IHE XDM standaard. 

 

 
5 Het Twiin portaal heeft de mogelijkheid om (handmatig) verslagen en andere type documenten te delen. Later dit jaar komt de 
mogelijkheid om dit via de gateway (deels) te automatiseren. Het betreft in eerste instantie alle typen PDF en in latere fase de mogelijkheid 
voor XML als HL7 CDA of HL7 FHIR. 
6 Adresboek is vanaf het begin beschikbaar. Iedere aangesloten instelling is opgenomen in dit adresboek conform de 
naamgevingsconventie van het Zorgverleners AdresBoek. Op een later moment kan aangesloten worden op het ZAB als 
gemeenschappelijke voorziening. 
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Diverse regio’s en zorgaanbieders maken gebruik van IHE-XDS om beelden uit te wisselen. De eerste stap van Twiin om 
beelden en verslagen te sturen en ontvangen, vult het gebruik van de regionale XDS-oplossing aan. Bijvoorbeeld wanneer:  

• Een patiënt wordt verwezen naar een zorgverlener die nog geen gebruik maakt van een XDS-netwerk. 	
• Een zorgverlener buiten de regio werkt. 	
• Er (nog) geen patiënttoestemming is geregistreerd voor gebruik van het XDS-netwerk. 	
• Als beelden gedeeld worden met de patiënt zelf. 	

Het uitwisselen van beelden en verslagen via bestaande infrastructuren wordt dus niet vervangen, maar juist aangevuld. In 
de volgende fases zorgt Twiin voor het koppelen van deze infrastructuren. 

Daarmee zal Twiin verschillende use cases ondersteunen. De huidige voorziening ondersteunt use cases die goed passen bij 
het verzenden van beelden zoals een verwijzing of overdracht. Op termijn ondersteunt Twiin ook use cases voor het 
opvragen van beelden zoals inzage van gegevens bij spoed, gezamenlijke behandeling en multidisciplinair overleg. Twiin 
ontwerpt een architectuur waar beide varianten naast elkaar werken.	

2.3 Verwacht gebruik 

Het aantal radiologische onderzoeken in Nederland per jaar is momenteel 14 miljoen. Het verwacht maximaal gebruik van  
deze landelijke voorziening wordt, op basis van onderzoek onder 14 zorginstellingen (bijlage 2 Praktijkonderzoek), ingeschat 
op 10% van het totaal aantal radiologische onderzoeken wat neerkomt op 1,4 miljoen onderzoeken per jaar. Dit gebruik 
wordt bereikt zodra alle Nederlandse zorginstellingen met een PACS systeem (UMC’s, STZ, algemene ziekenhuizen, 
revalidatie, radiotherapiecentra, zelfstandige behandelcentra etc.) de voorziening gebruiken voor die uitwisselingen 
waarvoor zij momenteel nog dvd’s voor inzetten. Bij eventuele uitbreiding van het gebruik van het beeldportaal voor andere 
beeldvormende afdelingen, zoals cardiologie, zal dit aantal van 1,4 miljoen onderzoeken per jaar verder toe nemen. De 
voorziening kan hierin mee groeien.  

Bovenstaande is een inschatting van het totale potentiële gebruik. In de praktijk kunnen zorginstellingen desgewenst gebruik 
blijven maken van regionale, bilaterale of andere deeloplossingen, die al operationeel waren. De aantrekkelijkheid en de 
kracht van de voorziening is dat het landelijke dekking heeft, waardoor elk ziekenhuis in Nederland gevonden kan worden in 
het adresboek, dat verzendende en ontvangende processen zijn gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken en dat 
integratie in de EPD/PACS-omgeving van een ziekenhuis efficiënte verwerking van grote aantallen mogelijk maakt. 
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3 Implementatietraject 

3.1 Roadmap 
3.1.1 RFI en praktijkonderzoek 
Voor de realisatie van de voorziening zijn een aantal stappen doorlopen. Uitgangspunt hierbij was de selectie van een reeds 
werkende oplossing die aan de vereisten van de zorgaanbieders kon voldoen. Om tot een goede uitvraag te komen is er 
gestart met een Request For Information (RFI) onder leveranciers en een praktijk onderzoek onder zorgaanbieders.  

In het praktijkonderzoek zijn bij zorgaanbieders de praktijkervaringen met de verschillende operationele oplossingen in 
Nederland voor het versturen radiologieonderzoeken uitgevraagd. Het doel van het onderzoek was informatie en 
aandachtspunten te verzamelen om tot een goede uitvraag bij de leveranciers en een goede implementatie te komen.  
 
Middels de RFI is onderzocht of marktpartijen in staat zouden zijn om een oplossing te leveren die zou voldoen aan de 
functionele vereisten van de gebruikers, maar ook aan de noodzakelijk vereisten van kwaliteit, veiligheid, en dienstverlening. 
Daarnaast moest duidelijk worden of een oplossing zou passen binnen de financiële kaders.  

Belangrijke conclusies uit marktonderzoek en het praktijkonderzoek waren dat er voor snelle implementatie gekozen zou 
worden voor één landelijke oplossing voor uniforme uitwisseling, met mogelijkheid voor zowel handmatige als 
geautomatiseerde uitwisseling, de noodzaak voor een landelijk adresboek en dat centrale regie nodig is om tot succesvolle 
implementatie te komen. 

In bijlage 1 en 2 zijn de resultaten van het marktonderzoek en het praktijkonderzoek op hoofdlijnen uitgewerkt. Gegevens die 
herleidbaar zijn naar leveranciers en/of zorgaanbieders zijn verwijderd. 

3.1.2 Selectie 
 
De selectie documentatie is opgesteld door de begeleidende projectgroep samen met:  

• Inhoudelijke klankbordgroep beeldbeschikbaarheid Twiin 
• Klankbordgroep PACS-beheerders/(informatie)managers radiologie 

Om te komen tot een verantwoorde keuze voor een oplossing zijn de volgende stappen genomen: 
 

• Preselectie: 
o Er is een preselectiedocument met topcriteria opgesteld bestaande uit eisen, wensen en vragen over: 

§ Algemeen/beschrijving oplossing 
§ Continuïteit  
§ Kennis en ervaring: referenties van grote beelduitwisselingsnetwerken (meer dan 25 instellingen) 

en referenties in Nederland 
§ Financieel 
§ Functionele topeisen en -wensen 

o Het preselectiedocument is naar 25 leveranciers gestuurd. Deze lijst is tot stand gekomen op basis van 
marktkennis en een eerder uitgevoerde marktverkenning. Daarnaast konden geïnteresseerde leveranciers 
zich aanmelden na communicatie middels nieuwsberichten op de sites van VZVZ en Twiin. 

o Er hebben 7 leveranciers informatie aangeleverd voor de preselectie. 
o Op basis van de documentatie is er een keuze voor 3 leveranciers gemaakt voor het vervolg van het 

selectietraject 
• Selectie: 

o Selectietraject met drie geselecteerde leveranciers bestaande uit: 
§ Wensen voor de kwaliteit van de oplossing - Programma van eisen en wensen  

• Functioneel o.a. workflow, adresboek, viewer, uitwisseling verslag 
• Technisch o.a. security, infrastructuur, integraties, beheer 

§ Demonstratie van oplossing 
• Demo per leverancier, beoordeeld door leden van projectgroep en de klankbordgroepen 

§ Kwaliteit van de implementatiediensten 
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• Plan van aanpak 
§ Kwaliteit van de doorlopende dienst 

• Eisen wensen aan doorlopende dienst o.a. beschikbaarheid, continuïteit, onderhoud 
§ Financieel 

• Op basis van het principe “gunnen op basis van waarde” is een leverancier geselecteerd 
om de voorziening te realiseren. Dit is een aanbestedingsmethodiek waarbij de 
inschrijfprijs als basis gehanteerd wordt en er voor alle punten die verkregen worden op 
functionaliteit financiële aftrek plaatsvindt. Diegene met de laagste prijs heeft derhalve 
de meeste waarde. 

o Op basis van bovenstaande is één leverancier geselecteerd.  

 
3.1.3 Beproeven en uitrol 
Medio april is gestart met de voorbereidingen van zowel de beproeving als uitrol. Alle ziekenhuizen zijn benaderd en 
zelfstandige klinieken worden benaderd voor aansluiting. Met de eerste instellingen is proefgedraaid voor zowel de 
technische installatie als het stroomlijnen van het proces. Per 1 juni waren er 20 ziekenhuizen op de voorziening aangesloten. 

3.2 Beheer 
Het beheer is grotendeels belegd bij de leverancier, dit betreft het technisch beheer en het functioneel beheer van het 
portaal. Het functioneel beheer van de gateway is belegd bij het ziekenhuis.  
Twiin draagt zorg voor testen, conformiteit aan privacy/security, contractmanagement, escalatie en financiering.  

Beheer van onderlinge gebruikersafspraken, zoals inrichting van schermen en teksten, opzet van het adresboek en andere 
werkafspraken, wordt voorlopig georganiseerd vanuit het programma Twiin en zullen op termijn bij een beheerorganisatie 
worden ondergebracht.   
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4 Financiën  

Zowel de projectkosten, de initiële aansluitkosten voor ziekenhuizen (gateway/portaal) als het gebruik (per verstuurd 
onderzoek) worden gefinancierd door ZN. De ziekenhuizen dragen zelf zorg voor bemensing en aansluiting op de lokale 
PACS/EPD. ZN staat in ieder geval voor 2 jaar garant t/m mei 2022. In de aansluitovereenkomst met ziekenhuizen is 
opgenomen dat er financiële afspraken gemaakt gaan worden voor de periode na mei 2022. 

Over de vergoeding van kosten voor aansluiting van andere type zorgaanbieders zoals zelfstandige klinieken worden met 
zorgverzekeraars nog afspraken gemaakt.  
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5       Twiin, Informatieberaad en DIZRA 

5.1 Informatieberaad  
Twiin draagt met de voorziening bij aan het Outcome-doel 3: Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van het 
Informatieberaad. Zorgverleners realiseren hiermee een deel van de geprioriteerde beelduitwisseling die nodig is voor goede 
zorg en behandeling van een patiënt door gegevens over te dragen aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken 
zorgverleners. Deze uitwisseling vindt uiteraard plaats binnen de vigerende wet- en regelgeving.  

5.2 DIZRA 
5.2.1 Architectuurboard 
Parallel aan de ontwikkeling van Twiin is door de architectuurcommunity van het Informatieberaad gewerkt aan de Kaders 
voor het Duurzaam Informatiestelsel DIZRA. Het concept afsprakenstelsel van Twiin is recentelijk door de architectuurboard 
getoetst en daaruit is geconcludeerd dat Twiin in grote mate voldoet aan DIZRA en dat geen onoplosbare issues worden 
voorzien. De bevindingen van de architectuurboard zullen in een volgende versie van het afsprakenstelsel verder verwerkt 
worden.  

5.2.2 Principes DIZRA 
De voorziening voor het kunnen versturen van beelden en verslagen zoals eerder beschreven loopt vooruit op de realisatie 
van het afsprakenstelsel van Twiin en adresseert een specifiek vraagstuk. Hieronder is beschreven hoe deze voorziening op 
hoofdlijnen voldoet aan de principes van DIZRA naar de uitgangspunten van het manifest 
(https://dizra.gitbook.io/dizra/manifest): 

1. In het informatiestelsel hebben burgers regie op hun eigen gezondheidsdata en kunnen deze data meenemen en 
delen in hun reis door het zorglandschap en in het netwerk van zorgverleners en ondersteuners dat zich rondom hen 
vormt. 

o Beelden en verslagen worden door een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder verstuurd. Hierbij 
mag de zorgaanbieder uitgaan van veronderstelde toestemming van de betrokken patiënt. De patiënt mag 
de zorgaanbieder altijd verzoeken om gegevens niet te delen; 

o Zorgaanbieders kunnen via het beeldportaal de gegevens ook met de patiënt delen. Het wordt mogelijk een 
link naar de patiënt te sturen, zodat de patiënt kan inloggen en beelden en verslagen kan bekijken en 
downloaden. Alles wordt gelogd en is beschikbaar te maken voor de patiënt.   

 
2. In het informatiestelsel spreken we een gemeenschappelijke taal en hanteren gemeenschappelijke terminologie, 

waarbij we de contextuele verschillen omarmen. 
o Er worden door radiologen afspraken gemaakt over de terminologie van beelden en verslagen; 

 
3. De data blijft bij de bron, onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder, voor een veilig en vertrouwd 

informatiestelsel waarin het voor burgers transparant is welke bronhouders welke gezondheidsgegevens registreren 
en wie het raadpleegt.  

o Bij overdracht van gegevens tussen zorgaanbieders worden de verzonden gegevens onderdeel van het 
dossier van de ontvangende zorgaanbieder; 

o Zorgaanbieders houden een logging bij van de interacties; 
 

4. Het informatiestelsel hanteert een gelijk speelveld voor alle leveranciers. Afspraken worden gemaakt over het 
gebruik van standaarden, niet over het gebruik van een product of dienst. Iedere organisatie kiest haar eigen 
leveranciers voor het implementeren van de standaarden.  

o De voorziening wordt geleverd door één leverancier. Bij de selectie van de voorziening is een brede 
uitvraag naar het veld gedaan welke heeft geleid tot een verantwoorde de selectie van 1 leverancier.  

o Met de voorziening kan een acuut vraagstuk voor de zorgaanbieders worden opgelost. Parallel werkt Twiin 
aan het afsprakenstelsel waarmee er geen afhankelijkheid meer is van een landelijke voorziening en 
gegevens binnen het netwerk worden uitgewisseld; 

o De gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van standaarden, de gateways bieden uitgebreide 
integratiemogelijkheden, waardoor de zorgaanbieder vrijheid houdt in keuze van PACS en EPD; 
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5. Het informatiestelsel is duurzaam doordat het relevant is en blijft. Het omarmt voor nu en in de toekomst de 

complexiteit van meerdere standaarden in een stelsel waarin verandering en innovatie welkom is.  
o Binnen Twiin wordt een duurzame oplossing gerealiseerd in de vorm van een afsprakenstelsel en een 

architectuur op basis van internationale standaarden. Dit betekent de introductie van knooppunten en 
gemeenschappelijke voorzieningen. Het project DVDexit levert de eerste voorzieningen om beelden en 
verslagen te kunnen versturen met een centraal adresboek.  

 
6. Data wordt enkelvoudig geregistreerd bij de bron en vervolgens beschikbaar gesteld voor meervoudig gebruik in 

verschillende toepassingen. Hiervoor hanteert het informatiestelsel de FAIR-data principes. 
o In de onderliggende use case is sprake van overdracht van gegevens tussen zorgaanbieders. Er vindt geen 

beschikbaarstelling vooraf plaats; 
 

7. Data is machineleesbaar, machines begrijpen de data, zonder daarbij de leesbaarheid van deze data voor mensen 
uit het oog te verliezen. Dit opent de mogelijkheden van data-analyse en data-science. 

o De voorziening is agnostisch voor de inhoud van de gegevens. Wel zijn afspraken gemaakt over de hanteren 
standaarden om interoperabiliteit mogelijk te maken waardoor de gegevens ip zonder tussenkomst van 
mensen verwerkt kunnen worden; 

o Beelden zijn gestandaardiseerd volgens DICOM en zijn ip ook te gebruiken voor data-analyse zoals bv via AI-
diensten. Verslagleggen van radiologische verslagen is in Nederland nog niet breed gestandaardiseerd.  
 

8. In het informatiestelsel wordt federatief samengewerkt aan afspraken voor data en voor diensten. Iedereen 
implementeert deze afspraken en is aanspreekbaar op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van de 
implementatie.  

o De eisen aan de voorziening zijn mede tot stand gekomen met een vertegenwoordiging van de betrokken 
zorgaanbieders; 

o Met de leden zoals vertegenwoordigd in de Adviesraad is overeengekomen dat zij het gebruik van de 
voorziening in hun achterban zullen stimuleren; 

o Alle partijen die aansluiten op de voorziening dienen zich te confirmeren aan de contractueel 
overeengekomen afspraken; 

o De beheerorganisatie ziet er op toe dat blijvend aan de afspraken en kwaliteit van implementatie wordt 
voldaan. 
 

9. Semantische en technische interoperabiliteit wordt in het informatiestelsel gerealiseerd door te kiezen voor open 
internationale standaarden. Iedere deelnemer aan het stelsel moet voldoen aan de standaarden die zijn 
afgesproken. 

o De standaarden welke gebruikt worden voor de gegevensuitwisseling zijn open en internationaal 
(waaronder Dicom, HL7, PDF, XDM); 

o Partijen die aansluiten worden vooraf getoetst op het voldoen aan de afspraken om interoperabiliteit te 
waarborgen. 

 


