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Wij zijn OIZ



5-lagen model

Toegevoegde waarde kennis van leveranciers 



Meerwaarde

 Brugfunctie
 Brug tussen industrie, overheid en koepelorganisaties

 Structureel overleg

 Kennis
 (Zorg)processen

 Technische (on)mogelijkheden

 Roadmap
 Wet & regelgeving, financiering & bekostiging wijzigingen

 Nieuwe functionaliteit (MedMij, VZVZ, VIPP, etc.)

 Innovatie

 Implementatie
 Versnellen

 Commitment



Samen levert het beste resultaat



Informatie-uitwisseling in de zorg



Visie

Uitgangspunten

 Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s): the way to go!

 Kijken naar bestaande en nieuwe mogelijkheden

 Centrale voorzieningen die door verschillende 
toepassingen en infrastructuren worden gebruikt

 Helderheid in keuzes
 Prioritaire processen (regie & vastlegging)

 Infrastructuren en berichten

 Eenheid van taal



Titel met leeg werkveld

Diagnostiek
Medisch 

specialistische zorg
Geestelijke 

gezondheidszorg
HuisartsenzorgAcute zorg

Verpleging,  
verzorging, welzijn 

en thuiszorg

Farmaceutische 
zorg

Jeugdzorg 

Europees / 
Internationaal

…

Gemeente

Zelfzorg - pgo

Mantelzorg

AGB KvK SBV-zDigiD …

Gemeenschappelijke diensten

UZI/URA

Nationale zorginfrastructuur
(diensten, knooppunten, 

afspraken en standaarden)

Medisch 
wetenschappelijk 

onderzoek

Zorgverzekeraar

Knooppunten

Verschillende 

knooppunten en 

diensten kunnen 

door een organisatie 

via eenzelfde 

aansluiting op de 

Zorginfrastructuur 

worden gebruikt

Om samenwerking, 

uitwisseling en 

interoperabiliteit te 

bevorderen worden 

gemeenschap-

pelijke diensten 

ingericht voor 

generieke functies

Een knooppunt is 

een onderdeel van de 

Zorginfrastructuur 

waarmee gebruikers 

informatie kunnen 

uitwisselen

Netwerkconnectiviteit 

wordt verzorgd door 

verschillende fysieke 

netwerken, welke 

dezelfde eisen en 

aansluitvoorwaarden 

hanteren

Bron: Position paper Visie op landelijke samenhang van zorginfrastructuren



Titel met leeg werkveld

Zorginformatie- en 

uitwisselingsystemen 

hebben baat bij het 

beschikbaar stellen 

van essentiële 

diensten voor 

gemeenschappelijk 

gebruik

De lijst is niet 

uitputtend, maar 

schetst de essentiële 

functies waar 

gebruikers en ICT-

leveranciers behoefte 

aan hebben. 

Enerzijds om de 

interoperabiliteit te 

verbeteren, 

anderzijds om zelf 

geen functionaliteiten 

te hoeven 

ontwikkelen en 

beheren, die weinig 

tot geen 

onderscheidend 

vermogen opleveren

Naast 

gemeenschappelijke 

diensten is ook ruimte 

voor eigen 

(innovatieve) diensten 

van infrastructuren

Bron: Position paper Visie op landelijke samenhang van zorginfrastructuren
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