Mededelingen IB 11 oktober 2021

DATUM
7 OKTOBER 2021

OPGESTELD DOOR

Aanleiding
De linking pins hebben afgesproken dat de mededelingen
van de voorzitter en directeur DICIO in een notitie op de
agenda van het IB worden geplaatst. De leden van het IB kunnen zich
daardoor voorbereiden op de mededelingen en desgewenst vragen over
stellen.
De mededelingen zijn:
1. Vervanging voorzitterschap IB 11 oktober a.s.
2. Overzicht nieuwe IB-leden;
3. Fysieke IB-vergaderingen;
4. Stand van zaken werkgroep ‘Normen voor generieke functies’;
5. Brief stuurgroep Medicatieoverdracht;
1. Vervanging voorzitterschap IB 11 oktober a.s.
De voorzitter van het Informatieberaad Zorg, Marcelis Boereboom, is tot
zijn spijt verhinderd bij dit Informatieberaad en wordt vervangen door
Dianda Veldman (PFN).
2. Overzicht nieuwe IB-leden

Annette de Boer, directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden
volgt José Manshanden namens de GGD GHOR op per IB 14 juni
a.s.

Corine van Geffen, bestuurder Huisartsenposten Amsterdam, volgt
Maarten Klomp namens InEen per IB 14 juni a.s. op.

Ernst Klunder, lid raad van bestuur bij s’Heeren Loo
(bedrijfsvoering) en lid van het algemeen bestuur VGN volgt
Julianne Meijers op per IB 11 oktober 2021.

Mark Janssen (lid raad van bestuur en CFO Radboud UMC) volgt
Mirjam van Velthuizen namens de NFU op per IB 11 oktober a.s..

Jacco Pesser als KNMP-bestuurslid neemt de portefeuille
Informatiebeleid over van Reinier Bax per IB 6 december 2021.

3. IB-vergaderingen voortaan fysiek
Tijdens de Vrienden van het Informatieberaad kwam er vanuit
verschillende kanten de oproep elkaar live te zien tijdens IBvergaderingen. Het voorstel is daarom alle IB-vergaderingen live op
locatie bij VWS te doen.
4. Werkgroep ‘Normen voor generieke functies’
Bij het uitwisselen van gegevens in de zorg treffen we diverse functies aan
die in veel uitwisselingen terugkomen, zogenaamde generieke functies.
Voorbeelden van dergelijke generieke functies zijn adressering van de
zorgverlener en toestemming van de patiënt. Voor het bereiken van
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interoperabiliteit is het noodzakelijk om voor generieke functies
eenduidige afspraken vast te leggen. Normering van deze afspraken kan
hierbij wenselijk zijn. Normen zorgen voor consistente en breed gedragen
eisen aan deze functies. Zo kan er bijvoorbeeld ook bij de uitwerking van
specifieke gegevensuitwisselingen vanuit de Wegiz eenduidig verwezen
worden naar deze normen.
Het programma elektronische gegevensuitwisseling van het ministerie van
VWS heeft NEN gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor het
ontwikkelen van normen voor generieke functies. De generieke functies
zoals deze zijn vastgesteld in het Informatieberaad vormen hierbij het
uitgangspunt. Onderdeel van dit plan is ook eventuele prioritering van de
functies. Dit plan zal voor advies worden voorgelegd aan het
Informatieberaad Zorg.
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5. Brief Stuurgroep Medicatieoverdracht.
De stuurgroep Medicatieoverdracht, een van de focusprogramma’s van het
IB, heeft zorgen over de Kickstart Medicatieoverdracht. Dit belangrijke
project is bij Prinsjesdag buiten de boot gevallen en de voorzitter van de
stuurgroep, Sjaak de Gouw, heeft hierover een brief verstuurd aan het IB.
Het onderwerp Kickstart wordt niet in deze vergadering van het IB
behandeld maar een dag later in de bestuurlijke regiegroep
Medicatieoverdracht. Het IB wordt geïnformeerd over de terugkoppeling
uit de regiegroep Medicatieoverdracht.
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