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Aanleiding
In januari 2021 stuurde ZN een brief naar VWS waarin zorgen geuit werden over de
voortgang rondom MedMij; meer specifiek rondom het beperkte gebruik van PGO’s.
In de gezamenlijke notitie ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg tussen VWS,
ZN en Stichting MedMij van 2 maart 2021, concludeerden de partijen dat de
problemen die ten grondslag liggen aan de teleurstellende ontwikkelingen veel
breder herkenbaar zijn. Dit werd te meer bevestigd toen ook het programma Twiin,
tijdens het IB van 22 februari en later in de kerngroep van 2 maart, met een
“winstwaarschuwing” kwam. Met als doel de gesignaleerde ontwikkelingen in de
Kerngroep van 23 maart, als voorportaal van het IB, breed bespreekbaar te maken,
heeft ZN in samenwerking met VZVZ, MedMij en Twiin, met input van VWS en de
Focus programma’s een eerste geïntegreerde notitie opgesteld en deze aan de
Kerngroep gepresenteerd.

AFGESTEMD MET

Olga van Diem (ZN)
Yola Park (VWS)
BIJLAGE(N)

1. Samenvatting bij notitie:
Versnelling & verbetering
digitale communicatie in de zorg
2. Notitie
Versnelling & verbetering
digitale communicatie in de zorg

De kernboodschap is dat het tempo rondom digitalisering en de daarvoor
benodigde zorginfrastructuur fors omhoog moet. Er moeten keuzes worden
gemaakt en oplossingen worden gezocht voor gezamenlijke problemen, omdat
programma’s (opnieuw) op onderdelen vast dreigen te lopen.
De notitie is door de leden van de Kerngroep goed ontvangen. De analyse werd
overwegend herkend en besloten werd om de notitie met aanpassingen aan het IB
ter bespreking voor te leggen. Dit ging gecombineerd met een open uitnodiging om
input te leveren om de analyse verder aan te scherpen c.q. te nuanceren en in
perspectief te plaatsen, waar partijen veel gebruik van hebben gemaakt. De uitkomst
is vervolgens opnieuw besproken met de Focus programma’s en alle partijen die aan
de eerdere notitie hadden meegewerkt. De definitieve versie van de notitie die nu
voorligt wordt breed gedragen en is in nauwe afstemming met VWS Directie
Informatiebeleid tot stand gekomen.
De besproken knelpunten vergen aandacht en oplossingen op de korte termijn.
Daarnaast is er een grote behoefte aan een “stip op de horizon”, in de vorm van een
lange termijn visie c.q. architectuur. Dit valt echter niet onder de scope van deze
notitie.
Vervolg:

VWS en ZN nemen gezamenlijk het voortouw in de verdere uitwerking van de
oplossingsrichting(en), waarbij het expliciet de intentie is om voor een
versnelling te zorgen in lijn met reeds via het Informatieberaad ingezette
ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zullen de scenario’s breder met het zorgveld
worden getoetst.

VWS zal vanuit haar regierol met nauwe betrokkenheid van ZN als natuurlijke
procespartner uitwerken hoe de benodigde versnelling te organiseren.
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Bespreekpunt(en)
1. Herkennen de leden van het IB de analyse zoals geschetst in de notitie van ZN?
2. Zijn er nog ontbrekende aspecten, belangen c.q. invalshoeken die in de
uitwerking van de oplossingsrichting meegenomen dienen te worden?
Toelichting
1. Samenhang
De analyse in de notitie die voorligt betreft en/of raakt vele aspecten van het
duurzaam informatiestelsel, wat de centrale doelstelling van het IB is. De analyse is
dan ook van strategisch belang voor het IB. Voorbeelden van recentelijk in het IB
besproken onderwerpen, die samenhangen met de notitie zijn de doelarchitectuur,
gemeenschappelijke voorzieningen, zorg informatie bouwstenen, de toepassing van
FHIR, Open API, e.d. Tevens spelen in de oplossingssfeer vraagstukken met
betrekking tot governance en regie; waarbij specifiek ook gekeken wordt naar
samenhangende aansturing van programma’s en projecten met concrete producten
en resultaten, transparante planningen, kennisoverdracht en rapportagestructuren.
De uit te werken oplossingsrichtingen moeten naast bijdragen aan de aanpak van
actuele problemen, ook een basis leveren aan de toekomstige (door)ontwikkeling
van programma’s en projecten.
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2.Draagvlak (politiek)
Politiek:
De (oude) Tweede Kamer (TK) heeft op meerdere momenten gevraagd om regie. De
notitie ligt in lijn met wat de kamer wilde. Nog onduidelijk is wat het draagvlak binnen
de nieuwe TK is; maar de verwachting is dat deze ook wil inzetten op het versnellen
van het realiseren van elektronische gegevensuitwisselingen, aangezien het belang
om snel te komen tot een duurzaam informatiestelsel groot is voor zowel de burger,
het gehele zorgstelsel als voor alle partijen in het IB.
Verschillende deelnemers aan het Informatieberaad hebben bij het opstellen van de
ZN notitie aangegeven dat het goed zou zijn om, middels een brief aan de
informateur, gezamenlijk op te trekken, zodat er stevige ambities worden
meegenomen in het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet.
Niet politiek:
Ondanks het feit dat de knelpuntenanalyse in de notitie breed gedragen wordt, zijn
niet alle partijen erin gekend. Niet alle partijen zijn in het IB en/of in de Kerngroep
vertegenwoordigd. Standpunten en belangen van bijvoorbeeld leveranciers, maar
ook van patiënten, CMIO’s/CNIO’s zijn (nog) niet expliciet meegenomen in de
analyse. Ook verdient het aanbeveling om in het zoeken naar oplossingen, ook de
financieringsstructuren onder het licht te houden, die bepaalde knelpunten in de hand
werken.
3.Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Reeds benoemd onder aanleiding
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4. Impact implementatie
De probleemanalyse is breed en raakt nagenoeg alle actuele i-thema’s als ook alle
partijen. Oplossingen zullen migraties en/of doorontwikkeling van bestaande
programma’s en projecten vragen. Mogelijkerwijs zullen programma’s hun koers
moeten bijstellen of zelfs stappen terug moeten zetten. Nieuwe
programma’s/projecten zullen mede op de aangedragen oplossingen moeten worden
afgestemd, om toekomstige schadelijke “speling” (en daarmee ontsporingsrisico’s) te
voorkomen. Alle betrokken partijen zullen dan ook hun verantwoordelijkheid voor de
implementatie van oplossingen moeten kunnen en willen nemen en de
consequenties ervan willen dragen. Borging van oplossingen in de specifieke context
van het Nederlandse zorgveld en draagvlak bij de betrokken partijen zijn dan ook
cruciaal en een belangrijke randvoorwaarde.
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5. Financiële consequenties (eenmalig of structureel)
Zijn in deze fase nog niet bepaald. Dit hangt af van de gekozen oplossingsrichtingen.
Wat de kosten ook zullen zijn; we hebben het over zeer substantiële investeringen
van structurele aard.
6. Relatie met wet- en regelgeving
Programma Wegiz;
WabvpZ;
Een door de minister voor Medische Zorg en Sport aan te wijzen basisinfrastructuur.
Samenvatting
Zie bijlage 1: “Samenvatting bij notitie: Versnelling & verbetering digitale
communicatie in de zorg”
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