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bijlage bij consultatie



Aanleiding| DVD met beelden, Fax met verslag

!*x#?!

DVD of USB-opslag medium kwijt of niet leesbaar
Een willekeur aan gekozen onveilige transport opties als fax, 
e-mail, post, patiënt, kostbare koerier, etc.
Inzage vaak bewerkelijk en veelal pas tijdens of na consult

Onbeveiligde patiënten gegevens (DVD)
Databeveiliging niet goed te waarborgen
Voldoet veelal niet aan privacy wet- en regelgeving

Geen integraal beeld in tijd van de patiënt
Niet schaalbaar
Veel lokale niet op elkaar afgestemde oplossingen
Kans op vendor lock-in door ontbreken landelijke standaarden

Logistiek

Beveiliging

Inter-
operabiliteit
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Verkenning naar beschikbare 
digitale oplossingen ter vervanging 

van het huidige DVD proces

• Use-case: uitfaseren DVD-stroom
• Versturen van onderzoeken 

(beeld en verslag), toestemming 
impliciet (PUSH)

• Op korte termijn beschikbaar
• Landelijk beschikbaar
• Laagdrempelig in gebruik

Doel Afbakening

Onderzoek | Verkenning oplossing uitfaseren DVD
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Onderzoek | Aanpak
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1. Uitsturen vragenlijst 
2. Ontvangen beantwoording (7 leveranciers)
3. Analyseren beantwoording
4. Verdiepende gesprekken
5. Vergelijken opl. op basis van onderwerpen en criteria
6. Bepalen topcriteria
7. Opstellen conclusies, overwegingen en advies
8. Presenteren bevindingen

1. Functioneel
2. Integratie
3. Techniek
4. Implementatie
5. Prijs/Contract
6. Juridisch

Onderwerpen

1. Realiseerbaar
2. Bruikbaar
3. Haalbaar
4. Schaalbaar
5. Herbruikbaar
6. Beschikbaar

CriteriaAanpak
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Resultaten onderzoek



Hoofdlijnen (bevindingen bij meeste leveranciers):
• Laagdrempelige start mogelijk door centrale (portaal) functionaliteiten 

• Zero-footprint upload/download/viewing
• 1-op-1 vervangen DVD (handmatig uploaden/downloaden)
• Inzien/downloaden van onderzoeken aan ontvangende kant zonder implementatie

• Er is een aantal bewezen oplossingen
• Beeld en verslag mogelijk
• Notificatieproces beschikbaar en instelbaar
• Inrichting op werkplek of afdeling mogelijk, sturen naar specifieke ontvanger
• Ook geschikt voor spoed
• Uitbreidbaar naar meerdere afdelingen en type onderzoeken
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Algemene bevindingen | Functionaliteit



Hoofdlijnen (bevindingen bij meeste leveranciers):
• Functionele koppeling met PACS (3rd party application) door aanroepen webservice (portaal, 

adresboek, etc.)
• Technische koppeling met PACS: DICOM koppeling voor beelden (verzenden en ontvangen) en verslagen
• De mate van integratie met ziekenhuis systemen is mogelijk en optioneel:

• Geen, lichte of omvangrijke integratie
• Afhankelijkheden van EPD/RIS/PACS en dus meer impact ziekenhuizen

• Oog op de toekomst: veel oplossingen zijn uitbreidbaar
• meer afdelingen, 
• type onderzoeken, 
• PULL, 
• XDS-aansluiting en/of 
• regionaal/landelijk VNA
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Algemene bevindingen | Integratie



Peer-to-Peer Private cloud

Algemene bevindingen | Techniek

• PUSH oplossing
• Geen centrale opslag
• Altijd lokale software installatie nodig
• Integratie en automatisering mogelijk
• Patiënt toegang niet mogelijk

• PUSH/PULL oplossing (juridisch PUSH)
• Tijdelijk centrale opslag
• Lokale software niet perse noodzakelijk
• Integratie en automatisering mogelijk
• Patiënt en geautoriseerde ook toegang
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Hoofdlijnen (bevindingen bij meeste leveranciers):

• Snelle realisatie mogelijk bij aantal oplossingen. 
• Stap 1: Begin met handmatige workflow en start uitwisselen
• Stap 2: Integratie, opstarten kan parallel aan stap 1

• Integraties veelal korte doorlooptijd en weinig manuren
• Gemiddeld 1 tot 4 weken doorlooptijd, 5 dagen per ziekenhuis

• Oplossingen en integratie eenvoudig in gebruik, beperkte training nodig

• Belangrijk om aandacht te geven aan het veranderende werkproces

• Een aantal oplossingen draaien al in tientallen ziekenhuizen

• Centraal beheer mogelijk, ook door leverancier 
• 24/7 support is mogelijk
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Algemene bevindingen | Implementatie
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Getoetste criteria



• Zero-footprint implementatie
• Web-based
• Zonder lokale installatie
• Centrale/decentrale oplossing
• Handmatige upload/download

• Implementatie
• Bewezen implementaties in NL
• Doorlooptijd bij integratie 
• Impact ziekenhuis bij integratie (werkzaamheden uren/dagen)
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Getoetste criteria - Realiseerbaarheid



• Verslag
• Verslag in PACS
• Verslag in EPD
• Waarborging verslag bij beelden
• Verslag in leesbaar formaat

• Integratie
• Koppelingen
• Bewezen integratie
• Oproepen centrale voorziening

• Viewer 
• Instructie gebruiker
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Getoetste criteria - Bruikbaarheid



• Juridische haalbaarheid
• Push oplossing
• BSN
• Niveau van adresseren
• Mandateren mogelijk

• Informatiebeveiliging
• Authenticatie, autorisatie
• Logging
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Getoetste criteria - Haalbaarheid



• Landelijke uitrol
• Direct landelijk te gebruiken
• Ontvangen door niet deelnemers
• Centrale viewing

• Toegang voor patiënt
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Getoetste criteria - Schaalbaarheid



• Implementatie
• Centrale regie
• Gestandaardiseerde aanpak
• Standaard draaiboek

• Standaardisatie
• Open standaard
• Integratie met andere oplossingen
• Toekomstige situatie (opschalen XDS, Twiin)
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Getoetste criteria - Herbruikbaarheid



• Onderhoud
• Lokaal beheer
• Centraal beheer
• 24/7 ondersteuning

• Beschikbaar
• Spoed
• Bewezen in spoed casus
• Performance
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Getoetste criteria - Beschikbaarheid



18

Conclusies en overwegingen



Landelijke
dekking voor

2021 mogelijk

7
Hosting bij
derden is
mogelijk

9
Leveranciers

unanieme
voorkeur voor

één contractpartij

8
Regie op

implementatie
nodig

10

Kosten zijn 
transparant en 
vergelijkbaar

5
Na besluitvorming 

en organisatorische 
randvoorwaarden 
is implementatie 
snel te realiseren

4
Veel partijen met 

vergelijkbare 
oplossingen

2

Conclusies reacties leveranciers

Korte termijn
vervanging DVD is 

mogelijk

1

Verdere PULL 
integratie is

veelal mogelijk 

6
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Oplossingsrichting 
bepaald mede 

laagdrempeligheid 
implementatie

3



Overwegingen (1)

Keuze oplossings-
richting en 

vervolgtraject

1
Centrale hosting 

en beheer
portaal en 

adresboek?
(landelijk)

2
Regie landelijk
met regionale 

implementatie?

3
Kosten centraal
of ziekenhuis?

4
Aansluiten bij 

bestaande 
landelijke 

voorzieningen?
(PIE, BVO)

5
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In zorginstellingen waar al 
een voorziening aanwezig 
is voor het uitwisselen van 
onderzoeken (beeld en 
verslag) biedt de oplossing 
de mogelijkheid om met 
partijen te communiceren 
die niet op de eigen 
voorziening zijn 
aangesloten (oplossing is 
complementair en geen 
vervanging van bestaande 
voorzieningen);

De oplossing dient 
landelijk dekkend, door 
iedereen te gebruiken en 
laagdrempelig te 
implementeren zijn;

De oplossing moet goede 
integratiemogelijkheden 
met lokale systemen 
ondersteunen, zodat 
gebruikersgemak 
verhoogd wordt. 
Instellingen hebben de 
vrijheid om (op basis van 
een eigen businesscase) 
zelf te bepalen of zij van 
deze integratie gebruik 
willen maken;

Er dient gekozen te 
worden voor één 
oplossing voor landelijk 
gebruik om (nieuwe) 
problemen met 
interoperabiliteit te 
voorkomen en focus te 
brengen in aanwending 
mensen, middelen en 
communicatie.
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A B C D
Overwegingen (2)
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Advies



Advies

Kies één landelijke 
oplossing om 

uniforme uitwisseling 
te garanderen

1
Kies laagdrempelig 

instapmodel om 
alle ziekenhuizen 

mee te krijgen

2
Kies oplossing
met optionele 

geautomatiseerde 
up- en download

3
Richt het project
in met heldere 

doelstellingen, afspraken 
en 

verantwoordelijkheden

4

Landelijke 
financiering en 

contractering voor 
de basisoplossing

5
Kies voor een 
uniforme en 

efficiënte aanpak 
van implementatie

6
Maak

‘Inrichting Beheer’ 
onderdeel van het 

project

7
Werk parallel naar 
integratie binnen 
Twiin architectuur 

en afspraken

8
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Hoe ziet het dan uit?
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Cloud

Tijdelijke 
Beeldcache

Ziekenhuis A

Adm. handeling Upload

Ziekenhuis B

Adm. handeling Download

Ziekenhuis C

Geïntegreerde Upload

Ziekenhuis D

Geïntegreerde Download

G
AT

EW
AY

G
AT

EW
AY



Advies – Project aanpak
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Project

Meten streefaantallen en succespercentages 
(aantal aansluitingen / aantal  verzonden onderzoeken)

PvE
& voorselectie

Demonstratie
Top 3 selectie Duur implementatie

Ervaring leverancier
Gebruikersvriendelijkheid

Performance
Security check

Hosting 

Proef
Implementatie

met nr. 1

Contracteren

Aanschaf 
software

dienst

Implementatie

• Hosting centrale componenten 
• Uitrolplan
• Communicatie en PR opzetten
• Implementatieteam
• Standaard aanpak en draaiboek voor gateway 

implementatie

Beheer

• Betrokkenen
• Governance
• PvA
• Afspraken opstellen
• Financiering
• Organisatie inrichten
• Bepalen streefaantallen 

en succespercentages 
op basis van aantal 
aansluitingen en
aantal verzonden 
onderzoeken

DVD De Wereld Uit




