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Overzicht uitwisseling zorginhoud medio 2019

 

Wel     

Hoofdlijnen informatie-uitwisseling zorg Volledige opsomming van alle partijen en uitwisselingen daartussen

Gericht op zorginhoudelijke informatie Zorgadministratie, verantwoording, financiën, onderzoek

Huidige, in praktijk (veel) gebruikte uitwisselingen Opkomende,in pilot beproefde uitwisselingen en technologieën daarvoor

Hint van de gebruikte vorm van uitwisseling en daarbij 
betrokken standaard, infrastructuur of product 

Opsomming van de betrokken afsprakenstelsels, standaarden en 
producten en infrastructuren, geordend langs het Nictiz-lagenmodel

Type uitgewisselde informatie Aanvullende duiding, zoals volume, kosten of governance

Totaaloverzicht en aanvullende visualisaties voor 
huisartsenzorg, voor ziekenhuiszorg, voor langdurige 
zorg en GGZ, voor apotheken en voor laboratoria 

Aparte visualisaties toegespitst op andere delen van het zorgveld, zoals 
publieke zorg, jeugd (gezondheids) zorg, maatschappelijke ondersteuning, 
paramedische en tandartszorg of specialistische diagnostiek

Niet De visualisaties zijn opgesteld op basis van informatie en terugkoppeling van:

• Dhr van Althuis (NHG)
• Mevr Bastiaanssen (NHG)
• Dhr Bosman (Nictiz)

• Dhr Bosman (Espria)
• Dhr Blook (Espria)

• Dhr Bruijniks (Espria)
• Dhr Dik (Anthia)
• Mevr van Es (NVZ)

• Dhr Fischer (NVZ)
• Mevr Geerdes-Maas (NCJ)

• Dhr Goossen (GGZ Nederland)
• Dhr Hietkamp (Zorginstituut Nederland)
• Dhr Huizinga (VGN)

• Dhr Kloekke (Arkin)

De Architectuurboard Zorg beoordeelt voorstellen over het informatiestelsel in de zorg en 

geeft hierover advies aan het Informatieberaad Zorg. De basis voor het advies wordt 

gevormd door een inzicht in het huidige informatiestelsel en een visie op de richting waarin 

dat stelsel zich zou kunnen of moeten ontwikkelen.

De voorliggende visualisaties hebben tot doel dat inzicht in het huidige stelsel verder te 

vergroten. Welke partijen wisselen medio 2019 gestructureerd informatie uit? Welke 

informatie is dat en welke infrastructuur en/of producten worden daar nu zoal voor 

gebruikt? De ervaringen hiermee uit de dagelijkse praktijk van een aantal professionals van 

instellingen, branche-/beroeps-verenigingen en leveranciers zijn verzameld en weergegeven 

in deze visualisaties.

Het aantal betrokken partijen in de zorg is groot en de informatie die deze partijen 

uitwisselen – en de manier waarop – is van uiteenlopende aard. Het overzicht is dan ook 

nadrukkelijk bedoeld om de grote lijnen in het huidige informatiestelsel in kaart te brengen 

en op die manier een pragmatisch, maar zeker niet uitputtend, hulpmiddel te zijn. Zelfs met 

de in acht genomen beperkingen, zijn de resulterende visualisaties alsnog uitgebreid. Er is 

bewust gekozen om ze niet (nog) verder te vereenvoudigen; dit om de onderliggende, 

complexe realiteit van de informatie-uitwisseling in de zorg te respecteren.

Als grondplaat voor de visualisaties is gekozen voor een weergave van de zorg die geschikt is 

om een aantal veelvoorkomende uitwisselingen weer te geven, zoals verwijzing van huisarts 

(“1e lijn”) naar ziekenhuis (“2e lijn”) en meldingen/resultaten vice versa, of overdracht van 

ziekenhuis (“2e lijn”) naar langdurige zorg (“3e lijn”). Zoals iedere weergave, heeft ook deze 

haar beperkingen: zo strekken sommige zorgvelden (zoals GGZ of geboortezorg) zich typisch 

over meerdere lijnen uit en valt te discussiëren over de plaatsing en groepering van zorg 

verlenende instellingen. Medicatie en diagnostiek zijn voor visualisatiedoeleinden 

weergegeven onder specifieke lijnen, maar beperken zich niet tot die lijnen.

Over een aantal informatiestromen is in de Roadmap Gegevensuitwisseling (https://

www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/programma-

gegevensuitwisseling/roadmap) meer informatie te vinden, zoals wat voor de betreffende 

stroom de huidige situatie is op de verschillende lagen van het Nictiz-lagenmodel.

• Dhr Kuik (Informatieberaad Zorg)

• Dhr Kuiper (GGZ Oost Brabant)
• Dhr Morsing (Clicit)
• Mevr Mulder (Actiz)

• Dhr van der Palen (Saltro)
• Dhr van Rhijn (Architectuurboard Zorg)

• Dhr Slot (Zorginstituut Nederland)
• Dhr Tan (Nictiz)
• Mevr Tilburgs-Franssen (KNMP)

• Dhr van der Toorn (Zorginstituut 
Nederland)

• Dhr Vos (Architectuurboard Zorg)
• Dhr van Walsum (Architectuurboard Zorg)

• Mevr Zwijgers (NCJ)

Groothandel

Medicatie
Zoals openbare apotheken

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Huisarts

Huisartsenpost, 
waarnemend huisarts

Fysiotherapeut

Tandarts

Ziekenhuis

VVT-instelling

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Zelfstandig 
behandelcentrum

Revalidatiecentrum

Gehandicaptenzorg-
instelling

GGZ-instelling

GemeentenRIVM

Jeugdgezond-
heidszorg

GGD

Jeugdzorg
Coördinatie Gemeente, 

uitvoering gespreid

Bevolkings-
Onderzoeken
Coördinatie RIVM, 
uitvoering gespreid

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Paramedische en 

overige eerste lijn zorg

Verloskundige

Overig

Geboortezorg Acute geboortezorg

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuislab

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd

Laboratorium Radiologisch centrum OverigSamenwerking/zorgggroep

CIZ Zorgkantoren CAK SVB

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

Forensische zorg

Preventie, 
bevordering

Infectieziekten-, 
TBC- en SOA-

bestrijding

Rijksvaccinatie-
programma

Overig

Borstkanker

Baarmoeder-
halskanker

Darmkanker

Jeugd-/opvoed-
hulp

Jeugd-
bescherming

Jeugdreclassering

Overig

RIVM

Publieke gezondheid
Coördinatie Gemeente, 

uitvoering GGD, e.a.

iPGB 
(toekenning, declaraties, afsluiting)

Burger

declaraties ZVW 
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-checkiWLZ (indicatie, toewijzing, geleverde zorg)

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW (toekenning, geleverde zorg)

GGK

Beroeps-/branche 
organisaties

Kwaliteit en 
onderzoek

Diverse standaarden, 
producten en infrastructuur

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
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kwaliteitsgegevens
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kwaliteitsgegevens
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Dagbesteding

Beschermd wonen

Overig

Aanpassingen/middelen

NSDSK

ScreenIT (neg.) uitslag 
naar huisarts

ZorgMail

Verwijsindex 

Risicojongeren

Tubis

pgo/kis

App

Portaal

apotheek
App

Portaal

App

Portaal

huisarts
App

Portaal App

Portaal

instelling
App

Portaal

lab
App

Portaal

KIS

Ambulance

Zorgverzekeraars

SBV-Z

BSN-check

AGB-code

Vecozo

AGB-code

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg



inzien medicatie/ICA

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Huisarts

Fysiotherapeut

Tandarts

Ziekenhuis

VVT-instelling

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Zelfstandig 
behandelcentrum

Revalidatiecentrum

Gehandicaptenzorg-
instelling

GGZ-instelling

GemeentenRIVM

Jeugdgezond-
heidszorg

GGD

Jeugdzorg
Coördinatie Gemeente, 

uitvoering gespreid

Bevolkings-
Onderzoeken
Coördinatie RIVM, 

uitvoering gespreid

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Paramedische en 

overige eerste lijn zorg

Verloskundige

Overig

Geboortezorg Acute geboortezorg

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Ambulance

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuislab

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd

Groothandel Laboratorium Radiologisch centrum OverigSamenwerking/zorggroep

Zorgverzekeraars CIZ Zorgkantoren CAK SVB

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Medicatie
Zoals openbare apotheken

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

Forensische zorg

Preventie, 
bevordering

Infectieziekten-, 
TBC- en SOA-

bestrijding

Rijksvaccinatie-
programma

Overig

Borstkanker

Baarmoeder-
halskanker

Darmkanker

Jeugd-/opvoed-
hulp

Jeugd-
bescherming

Jeugdreclassering

Overig

RIVM

Publieke gezondheid
Coördinatie Gemeente, 

uitvoering GGD, e.a.

iPGB 
(toekenning, declaraties, afsluiting)

Burger

declaraties ZVW 

SBV-Z

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-checkiWLZ (indicatie, toewijzing, geleverde zorg)

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW (toekenning, geleverde zorg)

Vecozo GGK

Beroeps-/branche 
organisaties

Kwaliteit en 
onderzoek

Diverse standaarden, 
producten en infrastructuur

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

verwijzing

ZorgDomein
Zorgring

ZorgMail ZorgDomeinRSO’s/
BabyConnect

EPD-toegang

verwijzing

verwijzing

ZorgMail

verwijzing

ZorgDomein
papier/

veilige mail

ZorgMail

verwijzing

ZorgDomein

papier/
veilige mail

...

ZorgDomein
papier/veilige mail

ZorgMail
...

verwijzing (vanuit publieke zorg)

ZorgDomein
papier/veilige mail

melding, verslag

ZorgMail
Zorgring Izit

Overig

papier

uitslag

ZorgMail ZorgDomein

order

order

ZorgMail
eZorg

papier/fax

ZorgMail
eZorg
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recept

Zorgring

papier/fax

ZorgMail

apps ...papier

toedieningslijsten

to
e
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inzien medicatie/ICA

LSP inzien 
dossier

LSP

ZorgMail

waar-
neem-

bericht

weinig gebruikt

recept

HL7

HL7

ritdossierritdossier

AZN (ZorgMail)

Verwijzing/terugkoppeling

Laborder/labuitslag

Recept/verstrekking/overzicht

Waarneemdossier/-bericht/
overdracht

Ritdossier/melding

Dominant
Komt ook voor

Geïnstitutionaliseerd

alternatief alternatief

Zich vormend/
in beweging

Stichting ION 
(ZorgMail) verpl. overdracht

Verpleegkundige overdracht

papier/veilige mail
Pointover-

dracht

dossier

Chipsoft (Zorg-

Platform)

Epic (CareLink) XDS

XDS
sFTP
DVD

Evocs

Dossier/beeld

Dagbesteding

Beschermd wonen

Overig

Aanpassingen/middelen

overdracht

papier

NSDSK

CANG

LSP

DDJGZ

LSP

Vaccinatie 
opdracht/-

status

ScreenIT (neg.) uitslag 
naar huisarts

ZorgMail

Verwijsindex 

Risicojongeren

Osiris

Vaccinatie 
opdracht/-

status

Preaventis

Melding 
infectieziekte

Tubis

bestand

formulier

praeventis

(Veilige) mail

ZorgMail
eZorg
Zivver

cliënt

ZorgMail
eZorg
Zivver

cliënt/behandeling

pgo/kis

App

Portaal

apotheek

App

Portaal

App

Portaal

huisarts

App

Portaal App

Portaal

instelling

App

Portaal

lab

App

Portaal

HIS-/KIS-integratie

KISHIS-/KIS-integratie

OZIS
ZorgMail

...

papier

uitslag

uitslag

LSP

Inzien medicatie/ICA

beeld

Labonline
...

Wijkverpleegkundige

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg
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papier

LSP
papier

ZorgMail

ZorgMail

apps ...papier

toedieningslijsten

...

papier...
portaal/app

cov

** PGO’s conform MedMij-afsprakenstelsel spelen nog geen actieve rol in uitwisseling

Vektis

BSN-check

AGB-code
AGB-code

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Huisartsenpost, 
waarnemend huisarts

Analoog aan 
andere 
instellingen:

• Medicatie (inkijk, AMO)
• Cliënt/behandeling

• Orders, uitslag

• Verwijzingen
• Melding, verslag

• Recept

Papier



Zorgverlenerportaal

Geboortezorg

Medicatie
Zoals openbare apotheken

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Acute geboortezorg

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Huisarts

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Burger

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

uitslag

verwijzing

ZorgDomein
Zorgring

• Verwijzing naar medisch 
specialisten in ziekenhuizen bijna 
volledig via ZorgDomein, In 
Noord-Holland ook via Zorgring.

• Huisartsenposten gebruiken ook 
wel ZorgMail. 

• Verwijzing van en naar andere 
instellingen en zorgverleners 
gebeurt met ZorgDomein, maar 
ook via papier/(veilige) mail, 
ZorgMail of anderszins.

• Inhoudelijk gebaseerd op richtlijn 
Informatie-uitwisseling tussen 
Huisarts en Specialist (HASP) van 
NHG

verwijzing

verwijzing

ZorgDomeinpapier/veilige mail

verwijzing

ZorgDomein
Zorgring

ZorgMail

Paramedische en 

overige eerste lijn zorg

ZorgDomein
papier/veilige mail

ZorgMail
...

melding, verslag

ZorgMail
Zorgring Izit

papier

• Voornamelijk Edifact MedSpe-
berichten (ook MedRAD, MedVri, 
MedMut), met uitzondering van 
Noord-Holland Noord (Zorgring) 
en Twente (Izit) via ZorgMail.

• Ziekenhuizen hebben 
voornamelijk huisartsen uit het 
adherentiegebied ingeregeld; 
rapportage naar andere artsen 
gaat dan nog op papier.

• Veel ziekenhuizen bieden 
zorgverlenersportalen, danwel op 
basis van XDS, danwel op basis 
van inkijk in het EPD/ZIS.

melding, verslag

ZorgMail
eZorg

papier/fax

ZorgMail
eZorg

recept

v
e

rs
tr

e
k

k
in

g
sb

e
ri
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t

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Ziekenhuis

• Veel via Edifactberichten 
(MedRec) over ZorgMail, maar 
ook via veilig mail over eZorg. Fax 
en papier komen zeker nog voor.

• Niet alle huisartsen ontvangen 
verstrekkingsberichten.

• Inkijkmogelijkheid in 
medicatieoverzicht en allergieën, 
contra-indicaties en intoleranties 
via LSP wordt weinig gebruikt 
door huisartsen, wat meer door 
huisartsenposten.

recept, verstrekking

LSP

in
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e
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ti
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C
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LSP

ZorgMail

waar-
neem-
bericht

LSP

dossier 
inzien

waarneemdossier/-bericht

• Huisartsenposten kunnen via het 
LSP een samenvatting van het 
huisartsendossier (de 
professionele samenvatting) 
inzien indien de patiënt daar 
toestemming voor heeft gegeven 
en na behandeling via het LSP een 
waarneembericht terugsturen 
naar de huisarts van de patiënt.

• Omdat niet alle huisartsen 
aangesloten zijn op het LSP, 
sturen HAP's ook veel 
Edifactberichten (MedVri, veelal 
ZorgMail) naar huisartsen. 

Stichting ION 
(ZorgMail)

over-
dracht

• Bij verhuizing kunnen huisartsen 
hun dossier overdragen aan 
andere huisartsen.

• Gaat via ZorgMail (Edifactbericht 
MedEur) en PDF's (ZorgMail 
FileTransfer). 

• Uitgevoerd in samenwerking met 
Stichting ION (Inschrijving op 
Naam). 

overdracht

Laboratorium

papier
ZorgMail ZorgDomein

Labonline
...

order
uitslag

• De bulk van de aanvragen via lab-
specifieke formulieren. 

• Deel gaat elektronisch, zoals via 
ZorgDomein of diensten zoals 
LabOnline (Topicus). 

• Uitslagen – gebaseerd op NHG-
codetabel – worden als 
Edifactbericht (MedLab) via 
ZorgMail gestuurd.

• Functieonderzoek aanvragen gaat 
vergelijkbaar, advies kan via 
bestaande berichtinfrastructuren 
worden opgestuurd (als HL7 CDA-
document) of worden ingezien 
(portaal en/of XDS-repository).

laborder, labuitslag

Zorgverleners-
portlaal uitslag

Samenwerking/zorggroep

H
IS

-/
K

IS
-i

n
te

g
ra

ti
e

OZIS

ZorgMail

KIS

• Uitwisseling HIS met KIS van 
zorggroep (indien in gebruik) rond 
chronische ziektes en 
bijvoorbeeld oogzorg en voetzorg.

• Kan via OZIS-ketenzorg of via 
ZorgMail (Edifact MedEur en 
ZorgMail FileTransfer, ZFT). 

• Er is convenant gesloten om OZIS 
KIS-stromen om te bouwen naar 
HL7v3 via LSP. 

HIS-/KIS-integratie

VVT-instelling

Revalidatiecentrum

Gehandicaptenzorg-
instelling

verwijzing

ZorgDomein papier/
veilige mail

verwijzing

ScreenIT

ZorgMail

Wijkverpleegkundige

telefoon
papier/veilige mail

ritdossier

AZN (ZorgMail)

huisarts

App

Portaal

(neg.) uitslag naar huisarts

afspraken en afstemming voortgang en meetresultaten

herhaalrecept, 
thuismeting

eConsult, afspraken, (recente) 
uitslagen, herhaalrecepten, 
inzien (deel) dossier

•          melding opname en/of 
behandeling vanuit ambulance via 
infrastructuur van AZM op basis 
van ZorgMail.

•          doodverklaringen naar CBS 
op ZorgDomein, via ZorgMail naar 
CBS.

•          veel huisartsen bieden 
patiënten een portaal en/of apps 
om in te kijken (afspraken, 
uitslagen, herhaalrecepten, 
dossier), aan te vragen/bieden 
(herhaalrecept, thuismeting) of 
zelfs contact te hebben 
(eConsult).

Overig

ZorgDomein/ZorgMail

Presciptor EVS-module

doodverklaring 
naar CBS

NHG formularium & 
beslissingsondersteuning

NHGDoc

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg

Uitdieping uitwisseling zorginhoud huisartsenzorg

 

Ambulance

papier
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AGB-code

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Huisartsenpost, 
waarnemend huisarts



Medicatie
Zoals openbare apotheken

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Acute geboortezorg

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Burger

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens
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• Verwijzing van huisartsen bijna 
volledig via ZorgDomein, in 
Noord-Holland ook via Zorgring.

• Huisartsenposten gebruiken ook 
ZorgMail, net als tandartsen.

• Voor verwijzing vanuit verlos-
kundigen proberen aanbieders 
zoals ZorgDomein en ZorgMail 
actief te worden, RSO's proberen 
XDS-oplossingen in te zetten. 

• Instellingen verwijzen vooral op 
papier - of niet bij spoed. 
Verschillende aanbieders 
proberen actief te worden.

verwijzing

• Voornamelijk Edifact MedSpe-
berichten (ook MedRAD, MedVri, 
MedMut), met uitzondering van 
Noord-Holland Noord (Zorgring) 
en Twente (Izit) via ZorgMail.

• Ziekenhuizen hebben 
voornamelijk huisartsen en 
verloskundigen uit het 
adherentiegebied ingeregeld; 
rapportage naar andere artsen 
gaat dan nog op papier.

• Veel ziekenhuizen bieden 
zorgverlenersportalen, danwel op 
basis van XDS, danwel op basis 
van inkijk in het EPD/ZIS.

melding, verslag

• Naast patiënten recepten op 
papier meegeven, kunnen 
ziekenhuizen via het LSP 
medicatievoorschriften versturen 
naar (poliklinische) apotheken.

• Als ‘vooraankondiging’, omdat het 
voorschrift (nog) niet is voorzien 
van een digitale handtekening van 
de voorschrijver. 

• Telefoon voor controlevragen bij 
twijfel apotheker.

• Ziekenhuizen vragen patiënten 
een Actueel Medicatieoverzicht 
(AMO) op te vragen en mee te 
nemen, of kijken in op het LSP.

recept, verstrekking dossier, beeld

• In diverse (regionale en/of MDO) 
samenwerkingen wisselen 
ziekenhuizen informatie uit, 
onderling en soms ook met 
andere instellingen.

• Voor dossierinhoud worden vaak 
leveranciersplatformen (EPIC 
CareLink, Chipsoft ZorgPlatform) 
of XDS-infrastructuur gebruikt.

• Voor beeld worden XDS-
infrastructuren of toepassingen 
zoals EVOCS (veel voor 
cardiologie) gebruikt.

• Regionale inrichtingen verschillen.

• De bulk van de overdracht van 
ziekenhuizen naar instellingen 
gebeurt via PDF. Soms ook via 
ZorgMail (Edifact MedSpe).

• Ongeveer een derde van de 
ziekenhuizen kan ook via Point 
(eOverdracht) overdragen.

verpleegkundige overdracht

• De bulk van de labaanvragen gaat 
naar aan ziekenhuis gelieerd lab, 
via formulier of HL7-bericht. 

• Uitslagen komen als HL7-bericht 
binnen en zijn zichtbaar in het 
EPD.

• Deel van de bepalingen vindt 
plaats in specialistische labora-
toria.

laborder/labuitslag

•          overdracht SEH (digitale 
vooraankondiging) vanuit 
ambulance via infrastructuur van 
AZM op basis van ZorgMail.

•          doodverklaringen naar CBS 
op ZorgDomein, via ZorgMail naar 
CBS.

•          veel huizen bieden patiënten 
een portaal en/of apps om in te 
kijken (afspraken, uitslagen, 
dossier), aan te vragen/bieden 
(afspraken, aanmelding, 
vragenlijsten, thuismeting) of zelfs 
contact te hebben (eConsult).

Overig

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg

Uitdieping uitwisseling zorginhoud ziekenhuiszorg

 

instelling

App

Portaal

verwijzing

ZorgDomein
Zorgring

Ziekenhuis

Huisarts

Tandarts

verwijzing

ZorgDomein
Zorgring

ZorgMail

Verloskundige

ZorgMail ZorgDomein RSO’s/
BabyConnectEPD-toegang

verwijzing

verwijzing

ZorgMail

verwijzing

ZorgDomein
papier/

veilige mail

ZorgMail
...

melding, verslag

ZorgMail
Zorgring Izit

papier

afspraken, aanmelding, 
vragenlijsten, thuismeting eConsult, afspraken, (recente) 

uitslagen, inzien (deel) dossier

vooraankondiging

AZN (ZorgMail)

Ambulance

Ziekenhuislab

HL7

HL7
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rd
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papier

inzien medicatie/ICA

papier
fax
LSP

LSP
papier

dossier
XDS

sFTP
DVD

Evocs
...

beeld

verpl. overdracht
Point

papier/veilige mail
ZorgMail

ZorgDomein/ZorgMaildoodverklaring 
naar CBS

verslag

ZorgMailpapier

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

Chipsoft (ZorgPlatform)Epic (CareLink) XDS

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Zorgverlenerportaal

Laboratorium
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Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Huisartsenpost, 
waarnemend huisarts

verwijzing (vanuit publieke zorg)

Radiologisch centrum

Ziekenhuisapotheek



Medicatie
Zoals openbare apotheken

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Acute geboortezorg

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Burger

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens
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• Verwijzing door huisartsen en 
andere instellingen en 
zorgverleners gebeurt met 
ZorgDomein, maar ook via papier/
(veilige) mail, ZorgMail of 
anderszins.

• Instellingen verwijzen vooral op 
papier door naar ziekenhuizen - of 
niet bij spoed. Verschillende 
aanbieders proberen actief te 
worden.

verwijzing

• GGZ- en andersoortige 
instellingen schrijven ook 
medicatie voor. Dat gebeurt 
meestal als Edifactbericht 
(MedRec) via ZorgMail, maar ook 
Zorgring en papier/fax worden 
gebruikt.

• Apotheken leveren papieren 
lijsten mee met medicatie. Deze 
lijsten worden dan in instelling 
gebruikt om toediening op te 
registreren.

• Soms ook toedieningsapps op 
basis van informatie uit 
apotheeksysteem.

recept, toediening

• De bulk van de aanvragen van 
instellingen gaat via lab-specifieke 
formulieren. 

• Deel gaat elektronisch, zoals via 
ZorgDomein of ZorgMail. 

• Uitslagen – gebaseerd op NHG-
codetabel – worden veelal als 
Edifactbericht (MedLab) via 
ZorgMail gestuurd.

• Soms zijn uitslagen ook op andere 
manieren beschikbaar, zoals via 
inkijken in een XDS-repository of 
via papier.

laborder, labuitslag (verpleegkundige) overdracht

• De bulk van de overdracht van 
ziekenhuizen naar instellingen 
gebeurt via PDF. Soms ook via 
ZorgMail (Edifact MedSpe).

• Ongeveer een derde van de 
ziekenhuizen kan ook via Point 
(eOverdracht) overdragen.

• Overdracht tussen instellingen 
komt relatief weinig voor, zonder  
gestructureerde uitwisseling.

• Er is weinig gestructureerde 
informatie-uitwisseling over 
cliënten tussen (samenwerkende) 
instellingen. Soms worden 
portalen/apps gebruikt.

• Soms is er ad-hoc informatie-
uitwisseling tussen een instelling 
en instanties, bijvoorbeeld rond 
(bijstelling van) een 
indicatiestelling.

• Er zijn regionale initiatieven om 
voor crisisdienst in te kunnen 
kijken in dossier bij (andere) GGZ-
zorgverlener.

cliënt/behandeling

• In diverse (regionale en/of MDO) 
samenwerkingen wisselen 
ziekenhuizen informatie uit, nog 
heel beperkt ook met andere 
instellingen uit de derde lijn.

• Voor dossierinhoud worden vaak 
leveranciersplatformen (EPIC 
CareLink, Chipsoft ZorgPlatform) 
of XDS-infrastructuur gebruikt, 
voor beeld XDS-infrastructuren of 
toepassingen zoals EVOCS en 
ZorgMail.

• Regionale inrichtingen verschillen.

dossier, beeld (beperkt)

• Alle Bopz-aangemerkte 
instellingen moeten melden over 
bepaalde aspecten van een 
gedwongen opname, het 
toepassen van dwangbehandeling 
et cetera.

• Bopz-aangemerkte instellingen uit 
de gehandicaptenzorg en 
verpleging en verzorging hoeven 
niet in alle gevallen te melden. Dit 
in tegenstelling tot instellingen uit 
de GGZ .

BOPZ-melding

•          Instellingen bieden via 
portaal in meer of mindere mate 
cliënten, familie en mantelzorgers 
toegang tot een deel van het 
cliëntendossier en het 
behandelplan.

Overig

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg

Uitdieping uitwisseling zorginhoud landurige zorg en GGZ

 

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

VVT-instelling

Revalidatiecentrum

Gehandicaptenzorg-
instelling

GGZ-instelling

Overig

verwijzing
ZorgDomein

Papier/veilige mail
Huisarts

Ziekenhuis

verwijzing

ZorgDomein
Papier/

veilige mail

ZorgMail
...

verpl. overdracht
Point

Papier/veilige mail
ZorgMail

dossier

beeld

Chipsoft (ZorgPlatform)Epic (CareLink) XDS

XDS

sFTP
DVD Evocs

...

instelling

App

Portaal

Clientgegevens, 
behandelplan

recept

ZorgringZorgMail Papier/fax

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Apps ...Papier

toedieningslijsten

Papier
ZorgDomein

order

ZorgMail
...

Laboratorium

ZorgMail

uitslag

...

Papier/veilige mail

ZorgMail
eZorg
Zivver

cliënt/behandeling

papier
portaal/app

CIZ, gemeenten

IGJ

BOPZ-melding

Digitaal 
formulier

XDS ...

afstemming over behandeling voortgang behandeling

MailPapier werken in ECD

AGB-code

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

inzien medicatie/ICA

LSP

Analoog aan 
andere 
instellingen:

• Medicatie (inkijk, AMO)

• Cliënt/behandeling
• Orders, uitslag

• Verwijzingen

• Melding, verslag
• Recept

(Veilige) Mail
Telefoon

…

consultatieverzoek/afstemming

Huisarts, 
Bemoeizorg, 
...



Tweede lijn

Medicatie
Zoals openbare apotheken

Eerste lijnPublieke zorg en 
jeugdzorg

Maatschappelijke 
zorg

Derde lijn

Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Acute geboortezorg

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Burger

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens

 stamtabellen, 
onderzoeks-/

kwaliteitsgegevens
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• Veel via Edifactberichten (Med-
Rec) over ZorgMail, maar ook via 
veilige mail over eZorg. Fax en 
papier komen zeker nog voor.

• Naast patiënten recepten op 
papier meegeven, kunnen 
ziekenhuizen via het LSP 
medicatievoorschriften versturen 
naar (poliklinische) apotheken.

• Als ‘vooraankondiging’, omdat het 
voorschrift (nog) niet is voorzien 
van een digitale handtekening van 
de voorschrijver. 

• Telefoon voor controlevragen bij 
twijfel apotheker.

recept, vooraankondiging

• Inkijkmogelijkheid via LSP in 
medicatieoverzicht en allergieën, 
contra-indicaties en intoleranties 
zoals bekend bij andere 
apotheken. Met de LSP 
Signaalfuntie kunnen apotheken 
een signaal krijgen als nieuwe 
gegevens bekend worden.

• Inkijkmogelijkheid wordt weinig 
gebruikt door huisartsen, wat 
meer door huisartsenposten.

• Ziekenhuizen vragen patiënten 
een Actueel Medicatieoverzicht 
(AMO) op te vragen en mee te 
nemen, of kijken in op het LSP.

medicatieoverzicht

• Huisartsen kunnen 
verstrekkingsberichten 
ontvangen. Indien ze dat doen, 
dan veelal als Edifactbericht over 
ZorgMail (MedRec), soms ook als 
veilge mail via eZorg. Niet alle 
huisartsen ontvangen 
verstrekkingsberichten.

• Aptoheken leveren lijsten mee 
met medicatie die verpleeghuis 
e/o thuiszorg gebruiken voor 
toediening.

• Soms ook toediening op basis van 
informatie uit apotheeksysteem 
of EVS van instelling.

verstrekking, toediening interventies op recepten

• Rondom apotheek informatie-
systemen zit een schil van 
beslisregels op basis waarvan 
interventies gedaan kunnen 
worden, die worden 
gerapporteerd aan 
zorgverzekeraars. 

• Mede gebaseerd op de MFB's 
(Medische Farmaceutische 
Beslisregels) van KNMP, maar 
verschillen met inkoop-
combinatie. 

• De inkoopcombinaties leveren de 
software die de regels 
implementeert.

• De Stichting Farmaceutische 
Kengetallen (SFK) verzamelt en 
analyseert gegevens over het 
geneesmiddelengebruik in 
Nederland (95% openbare 
apotheken, 15,3 miljoen 
personen).

• Het Geneesmiddel Informatie 
Centrum en Z-index verzamelen 
en verrijken informatie over 
geneesmiddelen en verpakkingen 
en stellen die als "G-Standaard" 
ter beschikking. Periodiek nemen 
AIS-en deze informatie over.

kwaliteit, stamtabellen

• Herhaalrecepten vormen een 
grote stroom ("de bulk") voor 
apotheken en kunnen door 
patiënten soms via portalen en/of 
apps bij apotheek worden 
aangevraagd.

• Vaak kan informatie over 
verstrekte medicatie worden 
ingezien bij bijvoorbeeld het 
aanvragen van herhaalrecepten. 

• Er zijn pilots voor breder portaal 
(met bijvoorbeeld feedback door 
patiënt over inname of pijn), maar 
portalen zijn nog niet breed in 
gebruik.

portalen/apps

•          apotheken wisselen 
informatie over de (status van) 
bestellingen van medicijnen uit 
met groothandel. Edifact 
(Orderbericht) over ZorgMail 
komt voor, maar ook 
groothandelafhankelijk 
koppelvlak/portaal. 

•          er zijn proeven en lokale/
regionale initiatieven om op basis 
van labuitslagen signalen naar 
apotheek te sturen of apotheken 
een inkijkmogelijkheid op 
labuitslagen te geven.

Overig

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg

Uitdieping uitwisseling zorginhoud apotheken
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recept
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papier
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LSP

toedieningslijsten

recept

ZorgringZorgMail

ZorgMail ...

bestelling

ZorgMail
eZorg
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ZorgMail
eZorg

inzien medicatie/ICA

inzien medicatie/ICA

rapportage interventies
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AIS-schil

toedieningslijsten

Apps ...Papier
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Overig
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labsignalen/-uitslagen
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Geestelijke gezondheidszorg
Zoals Basis-GGZ, Jeugd-GGZ, 

forensische zorg, verslavingszorg

Acute geboortezorg

Keten-/netwerkzorg
Zoals samenwerkende zorgverleners rond 
patiënten met chronische aandoeningen

 onderzoeks-/
kwaliteitsgegevens

Publieke zorg en jeugdzorg
Zoals gezondheidsbescherming/-bevordering, 
voorkomen/opsporen van ziekten, jeugdhulp

Eerste lijn
Zoals huisartsenzorg, tandartsenzorg en zorg 
verleend door paramedici

Ambulancezorg
Behandeling en/of 
vervoer

Tweede lijn
Zoals algemene en specialistische ziekenhuiszorg 
en zorg in zelfstandige behandelcentra

Derde lijn
Zoals revalidatiezorg en de verschillende vormen 
van langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning
Zoals thuishulp, ambulante begeleiding en 
dagbesteding

Diagnostiek
Zoals laboratoriumonderzoek, functieonderzoek 
en diagnostische centra

Burger

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

declaraties ZVW
cov

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check

iWMO & iJW
iWLZ

BSN-check
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• De bulk van de aanvragen van 
huisartsen en instellingen gaat via 
lab-specifieke formulieren. 

• Deel gaat elektronisch, zoals via 
ZorgDomein of diensten zoals 
LabOnline (Topicus). 

• Uitslagen – gebaseerd op NHG-
codetabel – worden veelal als 
Edifactbericht (MedLab) via 
ZorgMail gestuurd.

• Soms zijn uitslagen ook op andere 
manieren beschikbaar, zoals via 
inkijken in lab XDS-repository, via 
HL7-koppelvlak, via papier, via 
LabOnline of via Cyberlab.

laborder, labuitslag

• Sommige labs leveren huisartsen 
gevalideerde meetapparatuur aan 
waarmee ze zelf, ter plekke (Point 
of Care) bepalingen kunnen doen.

• De uitslag is direct op het 
apparaat zichtbaar, maar wordt 
ook (via specifiek koppelvlak) 
opgenomen in het LIS.

PoC-uitslag

• Labs bieden ook functie-
onderzoeken aan. Lab doet 
bepalingen en voorziet uitslagen 
van advies (soms met inschakeling 
van externe artsen) aan 
aanvrager. Bijvoorbeeld: 
hartfalen, longfunctie.

• Aanvragen verlopen vergelijkbaar 
als bij orders, uitslagen/advies 
worden bijvoorbeeld als HL7 CDA 
document beschikbaar gesteld 
(portaal, XDS-repository, bericht).

• Eventueel ingeschakelde externe 
artsen werken in het LIS van het 
lab zelf.

functieonderzoeken specialistische bepalingen

• Sommige specialistische 
bepalingen gebeuren in andere 
labs of in ziekenhuizen 
(bijvoorbeeld CT-scan). 

• De koppelvlakken hiervoor 
worden per lab of instelling 
ingericht.

• Aanvragen en uitslagen gaan 
bijvoorbeeld per papier of HL7-
koppelvlak (lab2lab), bijvoorbeeld 
via ZorgMail HL7 
berichtenverkeer. 

• Een deel van het specialistisch 
bloedonderzoek wordt uitgevoerd 
door Sanquin.

• Aanvragen en uitslagen worden 
met een koppelvlak op CLAUS van 
Sanquin uitgewisseld.

bloedonderzoek

• De informatie-uitwisseling rond 
specifieke diagnostiek is divers en 
niet verder uitgewerkt. Rond 
radiologie-(/röntgen-)uitslagen 
speelt Edifactberichtenverkeer 
een belangrijke rol (MedRad), net 
als XDS-infrastructuren voor het 
kunnen delen van beeldmateriaal.

Overige diagnostiek

• Burgers kunnen ook zelf een 
labonderzoek aanvragen via een 
portaal van het lab. 

• Op dat portaal zijn dan ook de 
uitslagen zichtbaar, soms met  
duiding. 

• Hat labportaal is vaak toegankelijk 
via het portaal van een huisarts, 
maar soms is er (ook) een apart te 
benaderen portaal, bijvoorbeeld 
om een SOA-test te bestellen.

•           Er zijn proeven en lokale/
regionaal initiatieven om op basis 
van labuitslagen signalen naar 
apotheek te sturen of apotheken 
een inkijkmogelijkheid op 
labuitslagen te geven.

•           Labs leveren 
onderzoeksinformatie aan aan 
verschillende instanties, 
bijvoorbeeld aan RIVM over 
antibioticaresistentie. 
Pathalogieonderzoek/-uitslagen 
wordt opgeleverd aan Palga, 
pathalogielabs kunnen ook 
inkijken op Palga. 

Overig

Informatie-uitwisseling zorg
voor architectuurboard Informatieberaad Zorg

Uitdieping uitwisseling zorginhoud laboratoria
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Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Openbare (dienst)apotheek, 

politheek

Publieke zorg en 
jeugdzorg

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn Maatschappelijke 
zorg

Huisartsenpost, 
waarnemend huisarts


