
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

v
e

rs
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recept

Zorgring

papier/fax

ZorgMail

apps ...papier

toedieningslijsten

to
e

d
ie

n
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g
sl

ij
st

inzien medicatie/ICA

LSP inzien 
dossier

LSP

ZorgMail

waar-
neem-

bericht

weinig gebruikt

recept

HL7

HL7

ritdossierritdossier

AZN (ZorgMail)

Stichting ION 
(ZorgMail) verpl. overdracht

papier/veilige mail
Pointover-

dracht

dossier

Chipsoft (Zorg-

Platform)

Epic (CareLink) XDS

XDS
sFTP
DVD

Evocs

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

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

KISHIS-/KIS-integratie

OZIS
ZorgMail

...

papier

uitslag

uitslag

LSP

Inzien medicatie/ICA

beeld

Labonline
...

Wijkverpleegkundige

papier

LSP
papier

ZorgMail

ZorgMail

apps ...papier

toedieningslijsten

...

papier...
portaal/app

cov

*

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

Aanzet tot discussie over leemtes in de informatie-uitwisseling. Het overzicht met informatiestromen heeft bij de 

totstandkoming reeds aanleiding gegeven tot diverse discussies rondom “leemtes” in het landschap: wat ontbreekt 

in het huidige informatielandschap, maar zou je – vanuit verschillende perspectieven – wel verwachten? Deze 

plaat geeft enkele voorbeelden van benoemde leemtes, maar is vooral bedoeld als startpunt voor verdere 

discussie. Overigens is niet elke ontbrekende informatiestroom of gebrek aan standaardisatie een leemte: meer 

(gestandaardiseerde) uitwisseling moet daadwerkelijk nodig, haalbaar, betaalbaar(der), veilig(er), efficiënt(er) et 

cetera zijn.

aandachtspunt (incl. id) met betrekking tot één van de onderstaande onderwerpen:

A. Waar wordt niet (gestructureerd) uitgewisseld, maar zou dat wel waarde toevoegen?

B. Waar wordt op verschillende manieren uitgewisseld en zou meer standaardisatie zinnig zijn?

C. Waar is wel een overheersende vorm van uitwisseling, maar is deze nog niet in de breedte ingevoerd?

D. Wat zijn knelpunten in het landschap die aanhaken op trends en ontwikkelingen in de weg staan?

E. Waar wijkt de huidige situatie af van richtinggevende uitgangspunten voor de toekomst?

Aanlevering aan veel verschillende 
partijen op veel verschillende 

manieren kost veel werk en beperkt 
mogelijkheden voor Big Data

Gebrek aan gegevensdeling 
beperkt kans om Big Data in te 

zetten voor preventie bij 
jeugd(gezondheids)zorg 

Gestructureerde uitwisseling nog 
beperkt binnen jeugd-/opvanghulp

(Regionaal) verschillende 
oplossingen voor 

uitwisseling van beelden

A1

B2

D4

Afzonderlijke dossiers beperken 
mogelijkheden voor AI

D2

Gestructureerde uitwisseling nog 
beperkt binnen 3e lijn en met MO

A2

Gestructureerde uitwisseling 
nog beperkt binnen GGZ

A3

Samenwerking binnen jeugdzorg 
wordt bemoeilijkt door 
verschillende domeinen

D3

D1

Weinig uitwisseling en weinig 
standaardisatie rondom 

toediening

B8

Daadwerkelijk gebruik door 
verschillende ketenpartners is nog 

beperkt

D6

Uitwisseling dossiers binnen 
en tussen 2e en 3e lijn nog 

beperkt

B1

B3

B4

B5

B6

B7

Belangrijke rol voor niet publiek-
gestuurde infrastructuren in 

uitwisseling tussen 1e en 2e lijn
E2

Verschillende infrastructuren met 
verschillende realisaties van 
diensten zoals adresseren, 
routeren, autoriseren of 
toestemming vastleggen

E3

Regie bij zorgverlener

E1

E3

A

B

C

D

E

Inkijken in actuele 
medicatiegegevens gebeurt nog 

niet door alle zorgverleners
C1

D5

A1

A4

B9

Wat zijn die “richtinggevende 
uitgangspunten voor de 
toekomst”? Voorbeelden:

E

• Regie bij de patiënt (PGO);
• Gegevens toegankelijk maken in 

plaats van rondsturen;
• Generieke diensten en gekoppelde 

(publiek gestuurde) infrastructuren;
• ...

Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd

Wat zijn die “trends en 
ontwikkelingen”? Voorbeelden:

• Big Data;
• AI;
• Keten-/netwerkzorg;
• eHealth en zelfmeting/behandeling;
• Samen beslissen;
• ...

D


