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programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg 
samenvatting (inhoudelijk) concept Roadmap, Eerste Editie 
 

Genoemd in eerste brief 
In concept Roadmap 

Eerste Editie 
Belangrijkste knelpunten Realiseerbaarheid Draagvlak Gezondheidswaarde (en volume) Te doen 

Ambulanceoverdracht Acute 
Ambulanceoverdracht 
naar Spoedeisende Hulp 
(SEH) 

 Vaak geen integratie van 
Ambulanceoverdracht (nu veelal 
op webportaal) met Ziekenhuis 
Informatie systeem (ZIS) 
gebruikt op de SEH. 

 Daardoor informatie niet 
makkelijk toegankelijk en niet 
elders in ZIS herbruikbaar voor 
onder andere Vervolgzorg. 

Integratie tussen 
systemen zou technisch 
goed mogelijk moeten 
zijn mits er voldoende 
aandacht voor is bij 

ziekenhuizen en EPD-
leveranciers. 

 Draagvlak is hoog 
bij Ambulancezorg 
Nederland. 

 Prioriteit nodig 
voor implementatie 

in systemen in 
ziekenhuizen. 

 Patiënt kan direct worden 
(door)gestuurd naar de juiste 
plek voor de juiste zorg in het 
ziekenhuis. 

 De SEH-zorgverleners hebben 

informatie voordat de patiënt in 
de SEH is. 

> 1 miljoen gegevensuitwisselingen 
per jaar. 

 ZIS leveranciers dienen standaard in te bouwen. 

 Na inbouw is invoering hiervan in de ziekenhuizen 
noodzakelijk. 

Medicatie Actueel 

medicatieoverzicht en 
digitaal receptenverkeer 

 Zorgverleners en patiënt hebben 

alleen logistieke informatie over 
wat is voorgeschreven, stoppen 
en wijzigingen zijn niet bekend. 

 Zorgverleners kunnen 
daadwerkelijk medicatiegebruik 
niet delen en het receptenverkeer 
dat wel al digitaal is, is sterk 

verouderd en foutgevoelig. 

 Applicaties gebruiken vaak oude 
versie(s) van standaarden. 

 Complexe 

implementatie, maar 
grote behoefte en er is 
al een gedragen 
gezamenlijk routeplan. 

 Standaarden reeds 
beschikbaar. 

 Groot commitment 

en consensus over 
het belang. 

 Stoppen en wijzigingen van 

medicatie en medicatiegebruik is 
belangrijk voor kwaliteit van zorg 
en voor (participatie van) de 
patiënt. 

Tientallen miljoenen 
gegevensuitwisselingen per jaar. 

 Implementatie en gebruik bouwstenen 

Medicatieafspraak (MA), Verstrekkingsverzoek 
(VV) en medicatiegebruik (MGB). 

 Codestelsels op elkaar aansluiten (met name 
tussen eerste- en tweedelijn). 

 Certificering van leveranciers betrokken bij 
receptenverkeer en medicatieoverzichten. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

Medicatie verstrekken 
en toedienen 

 Het medicatieoverzicht is niet 
compleet omdat 

verstrekkingsinformatie 

ontbreekt. 

 Toedieners werken met papieren 
toedienlijsten en krijgen last 
minute wijzigingen niet door. 

 Standaarden zijn 
beschikbaar. 

 Groot commitment 
en consensus over 

het belang. 

 Toedieningslijst wordt gemist, 
belangrijk voor veiligheid en 

patiënt. 

 Maakt medicatieproces sluitend. 

Tientallen miljoenen 
gegevensuitwisselingen per jaar. 

 Implementatie en gebruik bouwstenen 
Toedieningsafspraak (TA), Medicatieverstrekking 

(MV), medicatietoediening (MT), Voorstel 

medicatieafspraak (VMA) en Voorstel 
Verstrekkingsverzoek (VVV). 

 Certificeren van leveranciers betrokken bij 
verstrekking en toediening. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

Ziekenhuisoverdracht Overdracht 
patiëntsamenvatting 
(BGZ) tussen 
ziekenhuizen onderling 

 Een eenduidige patiënt- 
samenvatting ontbreekt vaak als 
onderdeel van de totale 
overdracht van gegevens tussen 
ziekenhuizen onderling is van 
groot belang voor vervolgzorg 

 De BasisGegevensset Zorg (BgZ) 

als samenvatting wordt bij 
gegevensuitwisselingen tussen 

ziekenhuizen nauwelijks 
gestandaardiseerd uitgewisseld. 

 De verschillende inrichtingen van 
de ZISsen van de ziekenhuizen 

belemmeren uitwisseling van de 
BGZ. 

 Gegevens uit dossiers halen is 
vaak niet eenvoudig. 

 Standaarden zijn 
beschikbaar. 

 BgZ nog niet overal 
geïmplementeerd. 

 Brede vraag naar 
uitwisseling van de 
BGZ en 
overeenstemming 
over de noodzaak. 

 Implementatie 
heeft al prioriteit 

vanwege VIPP-
programma’s. 

 Vereist registratie 
discipline. 

 Voorkomt onnodige diagnostiek. 

 Noodzakelijk voor specialistische 
of netwerkzorg zodat de juiste 
gegevens tijdig op de juiste 
plaats beschikbaar zijn. 

Ongeveer 50.000 uitwisselingen per 
jaar, groeiend door toenemende 

netwerkzorg waarbij specialismen 

op verschillende locaties aanwezig 
zijn of in expertisecentra werken 
(bijvoorbeeld kinderoncologie). 

 ZIS-leveranciers certificeren voor standaard. 

 Na inbouw is invoering hiervan in de ziekenhuizen 
noodzakelijk \ 

 Vereist gestructureerd registreren aan de bron. 
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Genoemd in eerste brief 
In concept Roadmap 

Eerste Editie 
Belangrijkste knelpunten Realiseerbaarheid Draagvlak Gezondheidswaarde (en volume) Te doen 

Verpleegkundige 
overdracht 

Verpleegkundige 
overdracht van 
ziekenhuis naar 
verpleeg-, 
verzorgingshuis of 
thuiszorg (VVT) 

 Uitwisseling van verpleegkundige 
gegevens vindt niet altijd digitaal 
of gestandaardiseerd plaats. 

 Informatiestandaard is nog niet 
ingebouwd in alle systemen. 

 Informatiestandaard 
Verpleegkundige 
overdracht is 
beschikbaar, 
gebaseerd op ZIBs en 
richtlijn. 

 SNOMED is al als basis 

gekozen. 

 Er is consensus 
over nut en 
noodzaak van 
elektronische  
verpleegkundige 
overdracht. 

 De prioriteit is 

hoog bij 
zorginstellingen en 
ziekenhuizen. 

 Met de verpleegkundige 
overdracht kan de 
(thuis)zorginstelling zich 
voorbereiden op de noodzakelijk 
zorgverlening en deze waar nodig 
continueren of aanpassen aan de 
nieuwe omgeving. 

 Essentieel voor de continuïteit 
van zorg welke door 
verpleegkundigen en 
verzorgenden wordt geboden. 

Meer dan 300.000 uitwisselingen 
per jaar. 

 Concrete afspraken over uitwisseling tussen 
samenwerkende zorginstellingen noodzakelijk. 

 Inbouwen standaard, certificeren van leveranciers 
in ziekenhuiszorg, VVT. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

Netwerkzorg 
chronische 
aandoeningen 

Netwerkzorg / 
Ketenzorg rondom 
Diabetes 

 Het betreft chronische zorg voor 
patiënten, vaak, -maar niet altijd- 
ouderen, die vooral in de 
eerstelijn worden begeleid, maar 
te maken hebben met vele 
verschillende zorgverleners in 

eerste- en tweedelijn. 
Uitwisseling van gegevens tussen 
deze zorgverleners is cruciaal. 
Jonge zorg-bekwame patiënten 
fungeren vaak zelf als 
doorgeefluik, maar de kwetsbare 
oudere kan dat niet. 

 Zorgverleners in de diabetes 
ketenzorg hebben nog geen 

gestructureerde uitwisseling. 

 Complex door 
ontbrekende 
zorgstandaard en veel 
verschillende 
zorgaanbieders. 

 Groot draagvlak bij 
eerstelijns partijen. 

 Uitwisseling van gegevens is 
noodzakelijk. Zorgverleners 
werken nu langs elkaar of zijn 
veel tijd kwijt aan afstemming. 

Meer dan 1 miljoen chronische 
patiënten1 

 Zorgstandaard Netwerkzorg diabetes moet 
opgesteld. 

 Uit te wisselen informatie moet daarbij worden 
vastgesteld. 

 Implementatie in systemen en instellingen. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

- Overdracht patiënt- 
samenvatting en 

verpleegkundige 
overdracht tussen GGZ 
instellingen onderling 

 Op dit moment is er geen sprake 
van gestructureerde 

gegevensuitwisseling. 

 Standaardenset 
(waaronder BGZ en 

eoverdracht) en 
analyse 
toepasbaarheid in 
GGZ context is 
gereed. 

 Standaardisatie van 
zorggegevens voor 

uitwisseling gegevens 
is relatief terrein in de 
GGZ. 

 Ervaring met FHIR-

koppelvlakken in 
Koppeltaal. 

 Commitment bij 
GGZ 

Alle cliënten van de GGZ.  Basisgegevens GGZ moeten worden ingebouwd in 
systemen. 

 Certificering leveranciers en infrastructuren. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

 Bewustwording over gestructureerd registeren en 
uitwisselen verhogen bij zorgverleners. 

                                                
1  In 2016 hadden 5,1 miljoen mensen contact met hun huisarts voor chronische aandoening(en). Van dit aantal waren er in 2015 1,35 miljoen met een chronische aandoening die ook beperkingen in het functioneren en een minder goede gezondheid ervaarden. Bron: StaatVenZ 

(https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/chronische-aandoening-jaarprevalentie-huisartsbezoek). Daarbij is een ‘chronische ziekte’ gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Dit cijfer geeft een schatting voor het zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor 

een chronische ziekte. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener. 

 

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/chronische-aandoening-jaarprevalentie-huisartsbezoek
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Genoemd in eerste brief 
In concept Roadmap 

Eerste Editie 
Belangrijkste knelpunten Realiseerbaarheid Draagvlak Gezondheidswaarde (en volume) Te doen 

Acute verloskunde Acute overdracht 
verloskundige naar 
gynaecoloog 

 Geen eenduidige en 
gestructureerde overdracht van 
verloskundige naar gynaecoloog. 

 Veel verschillende, regionale, niet 
op elkaar aansluitende 
infrastructuren. 

 Daadwerkelijk inbouwen van de 

wel beschikbare 
informatiestandaard Integrale 
GeboorteZorg is bij 80% van 
verloskundige systemen gebeurd, 
bij de ziekenhuizen nog niet. 

 Veel verschillende 
oplossingen in het 
veld. 

 Aansluiten bij VIPP-
programma 
BabyConnect. 
Roadmap is 

beschikbaar. 

 Brede consensus 
over nut en 
noodzaak. 

 Stakeholders 
werken samen in 
werkgroep Eenheid 
van Taal in de 

geboortezorg. 

 Op basis van de beschikbare 
gegevens kan juiste zorg worden 
voorbereid en wordt onnodige 
wachttijd en onderzoek 
voorkomen. 

 Gegevens zijn direct beschikbaar 
bij de gynaecoloog en er kan 

direct de juiste zorg worden 
gegeven. Zwangere wordt niet 
onnodig belast. 

Ongeveer 50.000 
gegevensuitwisselingen bij 
geboortezorg. 

 Uniformeren werkwijze, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (ook onderdeel van BabyConnect). 

 Aanpassing informatiestandaard naar ZIBs. 

 Certificeren van leveranciers voor standaard, 
primair in de ziekenhuizen. 

 Certificeren van infrastructuren zodat uitwisseling 
tussen infrastructuren mogelijk wordt. 

Beelduitwisseling Uitwisseling van 
radiologiebeelden en -
verslagen tussen 
ziekenhuizen onderling 

 Radiologiebeelden zijn via de 
elektronische weg niet goed uit 
te wisselen naar vervolg 
zorgverlener. 

 Lokale oplossingen voor 
beeldenuitwisseling aanwezig 

gebaseerd op verschillende 
standaarden. 

 Geen landelijk dekkende 
uitwisselingstructuur aanwezig. 

 Verschillende 
standaarden 
beschikbaar: XDS, 
Radiologie 
Beeldenstandaard 
(Radiology Image 

Exchange, RIE). 

 Uitdaging ligt in de 
uitwisselingsstructuur 
en deelname van 
instellingen. 

 Regionale oplossingen 
(in sommige regio’s) al 

aanwezig 

 Breed draagvlak bij 
de zorgverleners. 

 Tijdige informatie bij de 
ontvangende specialist. 

 Voorkomen van dubbele 
diagnostiek. 

 Transparantie voor de patiënt. 

Meer dan 250.000 

gegevensuitwisselingen per jaar 

 Vaststellen van standaarden waaraan de 
elektronische uitwisseling van medische beelden 
moet voldoen in de hele zorgketen. 

 Certificering leveranciers en infrastructuren. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

Uitwisseling van 
pathologiebeelden 
tussen pathologen 
onderling 

 Niet alle pathologen zijn 
aangesloten op een platform voor 
elektronische 
beeldenuitwisseling. 

 Geen integratie van beelden met 
kernsystemen (van bijvoorbeeld 
ziekenhuizen) waardoor moeilijk 
hergebruik. 

 Functionaliteit en 
infrastructuur is 
gereed. 

 Ziekenhuizen en 

pathologische 
laboratoria kunnen 
aansluiten. 

 Commitment en 
draagvlak bij 
pathologen. 

 Wisselende 

prioriteit bij 
ziekenhuizen en 
laboratoria om aan 
te sluiten en te 
integreren. 

 Sneller een hoog kwalitatieve 
diagnose door de juiste expert 
onafhankelijk van tijd en plaats. 

 Onderdeel van MDO. 

Consulten 10.000 per jaar 

Revisie 30.000 per jaar 

Expert panel 6.000 per jaar 

 Pathologie beeldenuitwisseling elektronisch 
verplichten. 

 Certificeren van het platform zodat uitwisseling 
tussen infrastructuren mogelijk wordt/blijft. 

 Certificeren van ZIS systemen. 

- Multidisciplinair Overleg 

(MDO) Oncologie 

 MDO-proces vraagt om 

standaardisatie, bestaande uit 
agendering, voorbereiding, 
uitvoering en nabewerking. 

 Er wordt gewerkt aan 

een standaard voor 
MDO. 

 Er is een kandidaat 
ZIB MDO. 

 Breed draagvlak 

voor 
standaardisatie bij 
zorgverleners en 
instellingen. 

 Gestructureerde beschikbaarheid 

van de benodigde gegevens 
maakt snelle en hoogwaardige 
beoordeling mogelijk en versnelt 
de instelling van adequate 
behandeling en betere 

resultaten. 

 Patiënt is sneller op de hoogte 

van diagnose en behandelplan. 
Onzekerheidstijd wordt hiermee 
zo kort mogelijk gemaakt. 

200.000-300.000 oncologische 
MDOs per jaar 

 Uitwerken en vaststellen van zorgstandaard MDO 

oncologie. 

 Certificering leveranciers en infrastructuren. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 
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Genoemd in eerste brief 
In concept Roadmap 

Eerste Editie 
Belangrijkste knelpunten Realiseerbaarheid Draagvlak Gezondheidswaarde (en volume) Te doen 

Triageverwijzing Triageverwijzing van 
huisartsenpost naar 
meldkamer en SEH 

 

 De benodigde berichten en de 
beschikbare (nieuwe) 
standaarden ervoor zijn nog niet 
breed geïmplementeerd in 
systemen (en processen). 

 Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen 
(2018). 

 Informatiestandaard 
Acute zorg 
beschikbaar. 

 ZIBs worden gebruikt 

voor de data-
elementen. 

 Commitment voor 
deze aanpak bij 
AZN, SEH en HAP. 

 Meldkamer Ambulancedienst kan 
op basis van de gegevens de 
patiënt direct met een 
ambulance laten vervoeren naar 
de juiste SEH, waar de juiste 
zorg beschikbaar is. 

 SEH krijgt direct de medische 

gegevens van de HAP, zodat ze 
zich op de komst van de patiënt 
kunnen voorbereiden. 

Potentieel > 500.000 gegevens-
uitwisselingen per jaar 

 Implementatie van standaard prioriteren bij HAPs, 
ziekenhuizen en meldkamers. 

 Certificering leveranciers en infrastructuren. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

Jeugdgezondheidszorg Overdracht van 
gegevens van 
verloskundig 
zorgverleners en 
kraamzorg naar 
jeugdgezondheidszorg  

 Zeer beperkte elektronische 
gegevensuitwisseling tussen 
geboorte- en 
jeugdgezondheidszorg. 

 Gegevensrichtlijnen 
beschikbaar. 

 Uitdagingen door 
verschillen in aanpak. 

 Wordt meegenomen in 
uitwerking 
BabyConnect. 

 Tijdige en 
effectieve 
preventieve zorg 
voor jeugdigen. 

 Continuïteit van 
zorg in de 
overgang van 

geboortezorg naar 
JGZ. 

 De gezondheid van een kind 
voor, tijdens en na de geboorte 
blijkt een belangrijke voorspeller 
te zijn van problemen - zowel 
fysiek als mentaal - op latere 
leeftijd. 

170.000 geboortes per jaar. 

Het aantal overdrachten is veel 
groter omdat per kind meer dan 1 
overdracht van informatie 
plaatsvindt. 

 ZIBs ontwikkelen voor gegevensset overdracht 
verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar 
jeugdgezondheidszorg. 

 Certificering leveranciers en infrastructuren. 

 Landelijke dekking van infrastructuren is nodig. 

 

  



 

 

VERSIE NA REFLECTIESESSIE MET INFORMATIEBERAAD EN MINISTER BRUINS | 18 MAART 2019 

 

 

 

CONCEPT - Roadmap ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ | Eerste Editie - samenvatting op inhoud (en weging alle pitches en voorstellen) 5 van 11 

weging alle pitches en schriftelijke voorstellen 
 

Consultatiesessie Indiener | Spreker Titel | Thema +/+ Aandachtspunt(en) Afweging Besluit 

06 februari 2019 
Ambulancezorg 
Nederland (AZN) 

Ambulanceoverdracht 
SpoedEisende Hulp (SEH) 

 Groot volume, hoog 
gezondsheidsbelang, hoge 
meerwaarde voor patiënt en 
zorgverlener, doelmatig. 

 Geen technische belemmering, 

haalbaarheid en werkzaamheid 
aangetoond in 10 implementaties. 

- Realiseerbaar in beperkte tijd. Opname in Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2019 Palga 

Beter Diagnostiek. Beter Zorg. 

(Beelduitwisseling 
pathologie | Pathology Image 
Exchange) 

 Werkend systeem met direct 
gezondheidsbelang. 

 Grote meerwaarde voor patiënten en 

zorgverleners. 

 Aangetoonde werkzaamheid door 
implementaties. 

 Verplichting effectief om brede 
implementatie en gebruik te 
realiseren. 

Beperkt volume 
Realiseerbaar in beperkte tijd en met 
beperkte middelen. 

Opname in Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2019 

De Nederlandse 
Federatie van 
Universitair 
Medische Centra 

(NFU) 

Ervaringen met digitale 

uitwisseling 

 Onderdeel van medicatieproces. 

 Grote meerwaarde voor patiënten en 
zorgverlener. 

 Essentieel voor optimaal succes 
transplantaties 

Beperkt volume 

Gestopte pilot 

Voorstel is onderdeel van het 
medicatieproces. Als specifieke usecase 
niet realiseerbaar zonder brede 
implementatie van het medicatieproces 
en daarom verstandig de usecase mee 
te nemen als onderdeel van het 
medicatieproces. 

Integratie in aanpak medicatieproces2 
en daarmee indirecte opname in 
Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2019 Saltro 

Veilige medicatie-uitgifte, 
afstemmen van de medicatie 
op basis van beschikbaar 

gestelde labwaarden 

 Onderdeel van medicatieproces, 

maar uitwisseling van laboratorium 
naar apotheek is hierin nog niet 
opgenomen. 

 Grote meerwaarde voor patiënt en 

zorgverlener; voorkomen van 
onnodige medicatiecomplicaties. 

 Essentieel voor medicatieveiligheid. 

- 

Voorstel is onderdeel van het 
medicatieproces. Implementatie vergt 
inzet van dezelfde partijen als overige 
usecases van medicatie. 

Verstandig deze usecase mee te nemen 
als onderdeel van het medicatieproces. 

Integratie in aanpak medicatieproces2 
en daarmee indirecte opname in 
Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2019 CEO-raad 
Transmurale, multidisciplinaire 
samenwerking: informatie-

uitwisseling 

 Concrete usecase met meerwaarde 
voor zorgverleners en patiënt. 

Usecase is niet specifiek 
uitgewerkt en onderdeel van een 

procesmatige aanpak. 

Aangegeven punten uit de pitch 
hebben meerwaarde voor verdere 
uitwerking in usecase MDO, maar 

vormen geen eigen, afgebakende 
usecase. 

Integratie in usecase MDO en daarmee 
indirecte opname in Roadmap, Eerste 

Editie. 

06 februari 2018 

Integraal 
Kankercentrum 
Nederland (IKNL) 

Gestructureerde verslaglegging 
MDO en hergebruik van 
brondata 

(MDO = Multi Disciplinair 
Overleg) 

 MDO is essentieel onderdeel van 
goede zorg voor oncologiepatiënten. 

 MDO is concreet gebruikt proces en 

voorbeeld van netwerkzorg (zorg 
waarbij verschillende zorgverleners 
vanuit verschillende zorgaanbieders 
zorg leveren). Netwerkzorg speelt bij 
steeds meer zorgprocessen een rol 
en efficiënte digitale ondersteuning is 
hierbij noodzakelijk. 

 Redelijk groot volume. 

MDO kent nog geen 
zorgstandaard. 

Verantwoordelijk van de 
deelnemers niet altijd even 
helder. 

MDO is van groot belang bij oncologie, 
maar heeft ook een breder zorgbelang. 

Stimulans, dan wel de verplichting om 

dit concreet uit te werken en te 
implementeren kan dit effectief 
versnellen. Voor deze usecase is al 
voorwerk verricht en stakeholders zijn 
gemotiveerd voor realisatie. Er zijn 
meerdere pitches gegeven die direct of 
indirect de noodzaak van MDO 

bepleitten. 

Opnemen in Roadmap, Eerste Editie. 

                                                
2 Medicatieproces betekent in feite medicatieoverdracht en gaat over het uitwisselen van gegevens met de informatiestandaarden medicatieproces Mp 9.0, Lab2Zorg en ICA conform de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. 
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 Hoge meerwaarde voor patiënt en 
zorgverlener. 

06 februari 2018 Patiëntenfederatie 

Meer mens, minder patiënt 

(waarde, prioriteiten en 
randvoorwaarden voor 
elektronische 

gegevensuitwisseling in de 
zorg) 

 Benadrukken van het belang van de 
patiënt in digitalisering tussen 
zorgverleners. 

- 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 

benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

Het belang van de patiënt wordt mee 
genomen in de Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2018 Actiz (Sensire) 
De actuele 
medicatieregistratie- en 

toedienlijst 

 Onderdeel van medicatieproces. 

 Door het toenemend volume en 
daardoor belang van zorg dichtbij 

huis, neemt het belang van deze 
uitwisseling toe. 

 Hoog volume, grote meerwaarde 
voor patiënt en zorgverlener en hoge 
doelmatigheid. 

- 

Voorstel is onderdeel van het 

medicatieproces. 

Verstandig deze usecase mee te nemen 

als onderdeel van het medicatieproces. 

Integratie in aanpak medicatieproces2 
en daarmee indirecte opname in 

Roadmap, Eerste Editie. 

06 februari 2018 GGZ Nederland 
Prioriteiten 
gegevensuitwisseling GGZ 

 Uitvoering van Wvggz vraagt om 

digitale ondersteuning. 

 GGZ is qua digitalisering een relatief 
greenfield en dat biedt kansen voor 
effectieve sturing. 

 GGZ-veld is gemotiveerd en wil zich 
committeren. 

 Qua eenheid van taal loopt er al 
FHIR-implementatie. 

 Hoge doelmatigheid met grote 

meerwaarde voor patiënt en 
zorgverlener. 

 Aansluiting bij VIPPs GGZ 

GGZ is qua digitalisering een 
relatief greenfield; explicitering 
van zorgprocessen vraagt 
(extra) inzet. 

De usecase is (nog) niet specifiek 
genoeg en moet concreter worden 
uitgewerkt. De kansen in deze sector 

zijn echter groot en relatief korte tijd 
kan veel worden bereikt. 

Opnemen in Roadmap, Eerste Editie. 
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13 februari 2019 Nierstichting 
Relevantie en kansen voor 
nierveilig medicijngebruik 

 Usecase pleit voor implementatie 
medicatieproces aan de hand van 

concreet voorbeeld bij nierfalen. 

 Grote meerwaarde voor patiënt en 
zorgverlener, groot zorgbelang. 

 Motivatie en commitment vanuit 
zorgaanbieders en leveranciers voor 
realisatie. 

- 

Voorstel is onderdeel van het 
medicatieproces. 

Verstandig deze usecase mee te nemen 
als onderdeel van het medicatieproces. 

Integratie in aanpak medicatieproces2 
en daarmee indirecte opname in 

Roadmap, Eerste Editie. 

13 februari 2019 NABON 
Optimale uitwisseling van 
eenduidige informatie in de 
borstkankerzorg 

 Concrete usecase over noodzaak voor 
eenduidige en complete 
gegevensuitwisseling. 

 Grote meerwaarde voor patiënt en 
zorgverleners in hele zorgproces. 

 Groot draagvlak en uitgebreid 

voorwerk in kader van 
standaardisatie van gegevens. 

Usecase is specifiek, maar 
uitvoering kan niet beperkt 

worden tot borstkankerzorg; 
bijvoorbeeld omdat radiologie en 
eenduidige registratie van 
gegevens bredere toepassing 
heeft. 

Usecase goed te integreren in MDO en 
kan dienen als voorbeeldproject. 

Integratie in MDO en daarmee indirecte 
opnemen in Roadmap, Eerste Editie. 

13 februari 2019 Connect4Care Integrale oncologische zorg 

 Het integraal zorgoverzicht (IZO) van 
Connect4Care biedt platform voor 
delen van medische gegevens en 

daarmee zorgverleners en patiënten 
de mogelijkheid voor delen van voor 

Mooie case, maar geen 
transmurale 

gegevensuitwisseling. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 
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zorg noodzakelijke gegevens (met 
toestemming). 

13 februari 2019 MedMij 
Gegevensuitwisseling: de 
patiënt is onmisbare schakel 

 MedMij is het centrale programma 
om de burger/cliënt/patiënt in staat 
te stellen regie te voeren over zijn 
eigen medische gegevens. 

- 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

Aansluiting op de MedMij-standaarden 
is randvoorwaardelijk voor de verdere 
uitwerking van de hele Roadmap. 

13 februari 2019 

Instituut 
Verantwoord 
Medicijngebruik 
(IVM) en VISMA 

Gegevensuitwisseling voor 
verantwoord medicijngebruik 

- 

Geen concrete usecase voor 

transmurale 
gegevensuitwisseling. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

13 februari 2019 

Integrating the 

Healthcare 

Enterprise (IHE) 

Praktijkknelpunten voor 

gegevensuitwisseling MDO 

 IHE is toepasbaar bij de ontwikkeling 

van MDO. 

De essentie van de pitch betrof 
een beschrijving van methodes 
(profielen) die gebruikt kunnen 

worden om 
gegevensuitwisselingen te 
faciliteren/realiseren. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 

zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

13 februari 2019 

Nederlands 
Huisartsen 
Genootschap (NHG) 
en VZVZ 

Dossieroverdracht in de 
huisartsenzorg, en het nut van 
informatiebouwstenen voor 
meerdere domeinen 

 Dossieroverdracht is een belangrijk 
thema voor de huisarts en effectieve 
uitwisseling is doelmatig. 

 Grote meerwaarde voor huisarts en 
zekerheid van beschikbare gegevens 
en transparantie van het proces voor 

patiënt. 

 Implementatiebereidheid bij 
huisartsen en leveranciers. 

In de essentie van de pitch - de 
positie van huisartsenzorg en 
hun historie in digitalisering - 
miste een concrete aanpak van 

de usecase. 

De usecase is belangrijk en verdient 
een plaats op de prioritaire lijst. Echter, 
daar is wel een concrete uitwerking van 
de usecase nodig alsook een duidelijke 

route. Die mist nu nog. 

Opnemen in de Roadmap, volgende 
editie(s). 

13 februari 2019 

Regionale 
Samenwerkings 

Organisaties 

Nederland (RSO NL) 

RSO Nederland 

 RSO vroeg aandacht voor twee 
specifieke uitwisselingen: 

‘communicatie in de wijk’ en 

‘verwijzen’. 

Geen concrete usecase voor 

transmurale 
gegevensuitwisseling. 

De door RSO specifiek genoemde 
uitwisselingen zijn mee genomen bij de 

beoordeling van pitches en schriftelijke 

voorstellen. 

Geen opname in de Roadmap. 

13 februari 2019 VZVZ 

Informatiestandaard 
Medicatieproces MP9: op weg 
naar veilige, landelijke 
uitwisseling van 

medicatiegegevens 

 Heldere beschrijving van nut en 
noodzaak van de implementatie van 
medicatieproces MP9, het belang van 
de opbouw van het proces en de 

betekenis voor medicatieveiligheid. 

Geen concrete usecase voor 
transmurale 
gegevensuitwisseling. 

De pitch bevestigt het nut en de 
noodzaak van het medicatieproces 
MP9, maar benoemt geen concrete 
gegevensuitwisseling tussen 

zorgprofessionals die dossier voeren. 

Usecases rondom het medicatieproces 
krijgen een plek in de Roadmap en 
daarmee indirecte opname in de 
Roadmap, Eerste Editie. 
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19 februari 2019 

Federatie Medisch 

Specialisten (FMS) 

& CMIO-netwerk 

Regie en versnelling 

 Drie thema’s die ook in andere 
pitches aandacht krijgen, en dan in 
samenhang met elkaar: 
BasisGegevensset Zorg (BgZ), 

medicatieoverdracht en 
beeldbeschikbaarheid. 

Het accent ligt op het belang 
van samenhang - wat op zich 
positief is - maar er is geen 

concreet uitgewerkte usecase. 

De samenhang tussen de BgZ, 
medicatieoverdracht en 
beeldbeschikbaarheid is goed naar 
voren gebracht. 

In de pitch is geen concrete 

gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 

benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

De prioritering van de drie in 
samenhang genoemde thema’s wordt 
mee genomen als onderbouwing bij de 

bepaling van de eerste editie van de 
Roadmap. 

19 februari 2019 

Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid 
(NCJ) 

& GGD GHOR 
Nederland en Actiz 

Elektronische 

gegevensuitwisseling tussen 
geboorte- en 
jeugdgezondheidszorg 

 Sterk pleidooi voor integratie van 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) en 
geboortezorg: het dossier van het 
kind begint al in de baarmoeder en 

moet aansluiten bij het JGZ-dossier, 
preventieve diagnostiek en 
preventieve behandeling. 

 Grote meerwaarde in het kader van 
preventie en daarmee ook voor 
ouders en kind. 

Geen specifieke usecase, wel 
een pleidooi voor de samenhang 

van zorgprocessen en de 
noodzaak die ook qua 
gegevensuitwisseling op elkaar 
te laten aansluiten. 

Het gaat over verschillende 

transmurale gegevensuitwisselingen 
die elk een eigen uitwerking zouden 
moeten krijgen. 

Geen opname in de Roadmap, wel in 
de doorontwikkeling van geboortezorg. 
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19 februari 2019 

Nederlandse 
Vereniging voor 
Radiologie (NVvR) 

Landelijke beschikbaarheid van 

beelden (met verslagen) voor 
radioloog, behandelend arts en 
patiënt 

 Heldere pitch met concrete 

uitwerking voor de korte termijn. 

 Zeer doelmatig, grote toegevoegde 
waarde voor patiënt en zorgverlener. 

Het betrof een dubbele pitch. 
Enerzijds concreet voor de korte 
termijn, en aan de andere kant 
nog conceptueler voor de 
langere termijn waarin 
beelduitwisseling niet breder 
wordt getrokken (in de zin van 

pathologie, gewone foto’s, 
video, etc.) 

De korte termijnaanpak verdient een 
plek in de Roadmap en komt in meer 
voorstellen terug, echter dan wel in 
samenhang met andere 
beelduitwisseling. 

Usecase voor de korte termijnaanpak 

opnemen in de Roadmap, Eerste Editie. 

Maar wel in een breder kader van 
beelduitwisseling. 

19 februari 2019 

Koninklijk 
Nederlands 
Genootschap voor 
Fysiotherapie 
(KNGF) 

Elektronische 
gegevensuitwisseling in de 
Zorg 

 Usecase vanuit het perspectief van 
de fysiotherapeut met aanzienlijk 

volume en meerwaarde voor de 
patiënt. 

De standaard is al geruime tijd 
klaar, maar de implementatie 
stagneert. 

Het voorstel/de pitch geeft geen 
concrete route voor de aanpak. 

Ondanks dat het hier om een 
transmurale gegevensuitwisseling gaat, 
is er - naar de mening van de 

spreker/indiener - twijfel aan de 
haalbaarheid gezien het huidige 
draagvlak binnen de sector. 

Geen opname in de Roadmap. 

19 februari 2019 Enovation Niet lullen, maar poetsen 
 Attendering van twee zorgprocessen 

die ook aandacht verdienen: 

geboortezorg en mondzorg.  

De usecases zijn ter illustratie 
genoemd en niet concreet 

uitgewerkt. 

Het voorstel richt zich vooral op wat we 
kunnen leren van de ontwikkelingen in 
standaardisatie en 

gegevensuitwisseling tot op heden. 
Deze lessen zijn niet alleen van 
toepassing op de gekozen voorbeelden, 
maar dienen zeker als inspiratie voor 
alle usecases. 

In de pitch is geen concrete 

gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

19 februari 2019 GeriMedica Integrale Ouderenzorg 

 Concrete, aansprekend gebrachte 
usecase over de noodzaak de 

gegevensuitwisseling tussen 

ziekenhuis en zorginstelling te 
verbeteren door toepassing van de 
BasisGegevensset Zorg (BgZ) en 
medicatieproces MP9. 

 De nadruk lag op de medische 
gegevens, naast eOverdracht. 

Er worden 2 usecases 
gecombineerd, dit zijn 
vooralsnog echter 2 gescheiden 
trajecten. 

De combinatie van BgZ en 
medicatieproces is sterk, zo ook de 

noodzaak van gegevensuitwisseling 
tussen ziekenhuis en zorginstelling. 

BgZ en medicatieproces zijn 
(vooralsnog) opgenomen in de concept 

Roadmap, de combinatie van de 
usecases is voor nu een brug te ver. 

Geen opname in de Roadmap, Eerste 
Editie. Mogelijk opname in een vervolg 
editie. 

19 februari 2019 ChipSoft 
Gezamenlijk behandelen als 
norm 

 Goede en concrete analyse van 
huidige belemmeringen voor 

digitalisering (zowel vanuit veld als 
VWS), aangevuld met concreet 
pleidooi voor samenhangende aanpak 
die leert van ervaringen. 

Het betreft een (zeer 
gewaardeerde) set 

belemmeringen en daaruit 
volgende aanbevelingen voor 
regie en aanpak, geen concrete 
usecase. 

De aanbevelingen zijn waardevol en 
worden mee genomen in de verdere 
uitwerking van de regie. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 

benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

19 februari 2019 V&VN 
eOverdracht, onmisbaar in 
doelmatige zorg 

 Concrete usecase met hoog volume. 

 Grote meerwaarde voor patient en 
zorgverlener met hoge mate van 
doelmatigheid. 

 Eenheid van taal en standaarden zijn 

beschreven en beschikbaar. 

 De sector staat klaar om te 
implementeren. 

 Sluit aan bij het lopende 
versnellingsprogramma (VIPP 
InZicht) 

Bestuurlijke ondersteuning is 
noodzakelijk en die kan op 
punten nog aanmoediging 
gebruiken.  

Duidelijke usecase van transmurale 
gegevensuitwisseling met commitment 
vanuit de sector; ook genoemd in 

meerdere andere pitches. 

Nadrukkelijke agendering van 
bestuurlijke ondersteuning in het 
Informatieberaad Zorg is gewenst. 

Opnemen in de Roadmap, Eerste 
Editie. 
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21 februari 2019 

Nederlandse 
Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) 

& Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 

Informatie-uitwisseling volgens 
de BasisGegevensset Zorg 
(BgZ) en medicatie als 
prioriteit 

 Voorstel met aandacht voor de 
combinatie van de BasisGegevensset 

Zorg (BgZ) en medicatie. 

Het voorstel is niet zozeer een 
concrete usecase, als wel een 
oproep voor ondersteuning van 
deze uitwisselingscombinatie. 

Nut en noodzaak van de combinatie 
van BgZ en medicatie wordt breed 
gedragen 

Het pleidooi voor landelijke 
uitwisseling - en geen beperking tot 
regionale uitwisseling - kan worden 
meegenomen in de overall 

overwegingen voor invulling van de 
regie. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

De geprioriteerde thema’s zijn 
(vooralsnog en elders) opgenomen in 

de Roadmap, Eerste Editie. 

21 februari 2019 Drechtzorg Project Drechtzorg - 

Het voorstel gaat over een 

regionale netwerkoplossing. Hoe 
deze oplossing werkt en hoe 
deze in een breder kader dan de 
regionale implementatie zou 
kunnen worden ingezet, is niet 

duidelijk. 

In de pitch is geen concrete 

gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

21 februari 2019 
AptaVivar 
(Gemeente Dalfsen) 

Zorg Eco Systeem  Positief verhaal vanuit een gemeente. 

De gepresenteerde oplossing is 
een systeemoplossing, waarbij 
de burger/cliënt/patiënt de 
houder, beheerder en 

verantwoordelijke lijkt te 
worden van zijn of haar 
medische gegevens. 

Het voorstel betreft een 
systeemaanpak en er is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 

zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

21 februari 2019 
Dementienetwerk 

West-Brabant 

Het wel en wee van 
informatieoverdracht in de 
dementieketen 

 Sterke presentatie waarbij de 
concrete usecase door betrokken 

zorgverleners duidelijk en voelbaar 

werk gemaakt. 

 De usecase gaat over een vorm van 
netwerkzorg die nog niet digitaal 
wordt ondersteund en waarvan het in 
de lijn der verwachting ligt dat deze 
in de toekomst steeds vaker 
voorkomt. 

 Grote toegevoegde waarde voor 
patiënt (cliënt) en zorgverlener met 
hoge doelmatigheid. 

- 

Een duidelijke en bijna fysiek voelbare 

usecase die het belang van 
gegevensuitwisseling bij netwerkzorg 
onderstreept - in het bijzonder bij zorg 
dichtbij huis. In breder verband 
beschouwd, verdient de usecase een 

plek in de Roadmap binnen het thema 
netwerkzorg - een beter passende 
therm dan ketenzorg, omdat het vaak 
geen ketenproces is, maar een 
continue betrokkenheid van 
verschillende zorgverleners. 

Opname in de Roadmap, Eerste Editie. 

Nader te beschouwen is de koppeling 
aan een usecase. 

21 februari 2019 
Erasmus Medisch 

Centrum (EMC) 
Het Medisch Dossier - 

De pitch betreft geen concrete 
usecase en doet een voorstel 

voor een systeemaanpak voor 

een aparte opslag van medische 
dossiers waar alle zorgverleners 
en de patiënt gebruik van 
kunnen maken. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 

zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

21 februari 2019 OIZ 
Van chaos naar 
gestructureerde samenwerking 
& implementatie 

 Adviezen voor de manier waarop 

gegevensuitwisseling kan worden 
gerealiseerd, en de rol die 
leveranciers in het algemeen en het 
OIZ-collectief in het bijzonder daarbij 
willen en kunnen spelen. 

De pitch betreft geen concrete 
usecase. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

Geen opname in de Roadmap. 

21 februari 2019 RZCC Medicatieveiligheid: eLab 
 Concrete usecase voor de inzage in 

labgegevens door de apotheek, en 
die al regionaal werkt. 

De pitch biedt een specifieke 
oplossing voor de regio 
Eindhoven, waarbij de 
mogelijkheden voor en aanpak 

Het thema sluit aan bij het 
medicatieproces dat (vooralsnog) een 
plek krijgt in de Roadmap. De vraag is 
of de inzage in de labgegevens een van 

Opnemen in Roadmap, vermoedelijk in 
volgende editie(s) 
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van bredere opschaling nog niet 
helder is. 

de eerste usecases zal zijn in de 
digitalisering van het medicatieproces. 

21 februari 2019 

Zelfstandige 

Klinieken Nederland 
(ZKN) 

Prioritering voor digitale 

uitwisseling in de regio 
Nederland 

 De usecase schenkt ondersteunt de 
opzet van de Roadmap - het 
prioriteren van 
gegevensuitwisselingen - en doet hier 

concrete voorstellen voor: de 
(succesvolle implementatie van de) 
BasisGegevensset Zorg (BgZ) en de 
landelijke uitwisseling van beeld en 
medicatie. 

De pitch betreft geen concrete 
usecase. 

Het pleidooi voor implementatie van de 
BgZ en de landelijke uitwisseling van 

beeld en medicatie sluit aan bij andere 
pitches en draagt daarmee bij aan de 
prioritering van de drie thema’s. 

De geprioriteerde thema’s zijn 

(vooralsnog en elders) opgenomen in 
de Roadmap, Eerste Editie. 
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14 februari 2019 

Regionaal Zorg 

Communicatie 
Centrum 

(RZCC) 

Regionaal Zorgcommunicatie 
Platform (RZP) 

 Het RZP vormt een 

informatieknooppunt waar gegevens 

verzameld worden in de lastige 
usecase van de kwetsbare oudere. 
De voorgestelde aanpak kan een 
oplossing bieden. 

Er wordt een regionale aanpak 

beschreven waarvan niet 

duidelijk is of, en zo ja hoe, 
deze in andere regio’s 
toepasbaar is, dan wel als 
totaaloplossing werkt. 

De voorgestelde aanpak kan worden 

mee genomen in de uitwerking van de 

usecase rond Netwerkzorg / Ketenzorg 
/ MDO, maar benoemt geen concrete 
gegevensuitwisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren. 

Voorstel wordt mee genomen in een 
nadere te bepalen usecase 
Netwerkzorg / Ketenzorg / MDO. 

14 februari 2019 
Bijwerkingen 
Centrum Lareb 

Bijwerkingen van 
geneesmiddelen 

 Het voorstel voor structurele en 
gestandaardiseerde melding van 
bijwerkingen is een waardevolle 
aanvulling op het medicatieproces. 

- 

Gestructureerde 

bijwerkingeninformatie is van groot 
belang waarbij aansluiting met het 
bredere medicatieproces onderzocht 
kan worden. Samenhang en 
realistische implementatietrajecten 
maken dat eerst het medicatieproces 
MP9 moet worden geïmplementeerd, 

daarna verdient deze usecase zeker 
aansluiting. 

Op termijn zal onderzocht moeten 
worden of het voorstel kan worden 
aangesloten op het medicatieproces2. 
Voor nu geen opname in de Roadmap. 

14 februari 2019 

Koninklijke 
Nederlandse 
Maatschappij ter 
bevordering der 

Pharmacie (KNMP) 

& NedAIS 

Medicatieproces 9.x 
 Het voorstel onderschrijft de 

prioritering van het medicatieproces. 

Het voorstel geeft een heldere 
probleembeschrijving, zonder 
concrete usecase. 

Het voorstel onderschrijft de 
prioritering van het medicatieproces2. 

Voorstel maakt deel uit van het 
medicatieproces2 in de Roadmap, 
Eerste Editie. 

14 februari 2019 Whitebox 

Standaardisering van 
decentrale autorisaties ter 

ondersteuning van 
zorgprocessen 

 Het voorstel betreft een 
systeemaanpak voor concepten van 
gegevensuitwisseling. 

Het voorstel wordt mee 
genomen in de gedachtegang en 
strategievorming rond regie op 

infrastructuur en mogelijk 
gemeenschappelijke 
voorzieningen. 

Het voorstel is een pleidooi voor een 
systeemaanpak en benoemt geen 

concrete gegevensuitwisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren. 

Geen opname in de Roadmap.  

14 februari 2019 

Nederlandse 

Vereniging van 
ZiekenhuisApothekers 

(NVZA) 

Visie Medicatieoverdracht en 
eHealth 

 De (samenvatting van de) visie 
maakt helder dat het draait om zorg 

voor de unieke patiënt en 
netwerkzorg en dat goede 
medicatieoverdracht daarbij cruciaal 

is. 

De concrete toepassing kan een 
rol spelen bij de registratie van 

medicatiegebruik. Keuze en 

onderzoek maakt deel uit van 
programma Medicatieproces en 
dient hier niet vooruitlopend te 
worden geagendeerd. 

Het voorstel is een visie en benoemt 
geen concrete gegevenswisseling 

tussen zorgprofessionals die dossier 

voeren. 

Wel wordt de visie mee genomen in de 
verdere ontwikkeling van het 
programma Medicatieproces. 

Geen opname in de Roadmap. 

14 februari 2019 
Ineen 

& Actiz, NHG en LHV 

Gegevensuitwisseling voor de 
zorg rondom thuiswonende 
kwetsbare ouderen 

 Het voorstel beschrijft een concreet 

probleem van netwerkzorg dat ook in 
de pitch van Dementienetwerk West-
Brabant werd geadresseerd: de zorg 
rondom thuiswonende, kwetsbare 
ouderen. 

Het voorstel heeft nog geen 
concrete usecase of aanpak en 
het vergt nog het nodige 
voorwerk om tot een concrete 

aanpak te komen. 

Het voorstel, in breder verband 
beschouwd, verdient een plek in de 
Roadmap binnen het thema Ketenzorg 
/ Netwerkzorg. 

Voorstel wordt mee genomen in een 
nadere te bepalen usecase 
Netwerkzorg / Ketenzorg / MDO. 

14 februari 2019 BabyConnect Veilig, betrouwbaar, snel en 
betaalbaar digitaal delen van 

 Beschrijving van een concreet 
zorgprobleem met een behoorlijk 

BabyConnect is een startend 
(versnellings)programma met 

Een deel van het voorstel wordt 
gevormd door een concrete usecase. 

Geen (aparte) opname in de Roadmap. 

Wel onderdeel van de acute overdracht 
tussen verloskundige en gynaecoloog, 
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informatie in de geboortezorg 
in Nederland 

volume en een groot belang voor 
patiënt (zwangere) en zorgverlener. 

een eigen framework en 
routeplan. 

Het programma zelf heeft een bredere 
focus. 

vooralsnog opgenomen in de 
Roadmap. 

14 februari 2019 Lygature 
FAIR en Personal Health Train 
(PHT) 

 Het FAIR principe hoort thuis bij 
registratie en hergebruik van 
gegevens en verdient als zodanig 
een belangrijke positie in 

gegevensuitwisseling in de zorg. 

 Het concept van de Personal Health 
Train ondersteunt het principe van 
Registratie aan de Bron en het 
voorkomen van proliferatie van data. 

In het voorstel worden geen 
concrete usecases aangedragen 
voor geprioriteerde opname in 
de Roadmap. 

In de pitch is geen concrete 
gegevenswisseling tussen 
zorgprofessionals die dossier voeren 
benoemd. 

De principes van FAIR en PHT kunnen 
dienen als architectuurprincipes voor 

keuzes rondom realisatie van 
prioritaire gegevensuitwisselingen. 

Geen opname in de Roadmap. 

14 februari 2019 

Vereniging 
Gehandicaptenzorg 
Nederland 

(VGN) 

Gegevensoverdracht tussen 
professionals 

 Het voorstel schetst een probleem 
dat niet makkelijk in ICT-perspectief 
is op te lossen, maar wel 

noodzakelijk in verband met 
gegevensuitwisseling moet worden 
beschouwd. Het vergt aandacht en 
creatieve aanpak. 

 Adequate communicatie is van grote 
meerwaarde voor zorgverleners en 
cliënten. 

Het voorstel beschrijft een 
concrete usecase maar een 
mogelijke aanpak ontbreekt. 

Deze gegevensuitwisseling en de 

consequenties voor de cliënt zijn 
belangrijk en verdienen aandacht. Een 
nadere uitwerking met de indiener 
wordt geagendeerd. 

Geen opname op de Roadmap. 

14 februari 2019 

Vereniging 
Gehandicaptenzorg 
Nederland 

(VGN) 

Gegevensuitwisseling met 
cliënt/PGO 

 Het voorstel pleit voor de 
mogelijkheid voor patiënten 

(cliënten) om (mede)regie te voeren 
over de ontvangen zorg. Dit sluit aan 
bij een programma als MedMij. 

 Het belang en de meerwaarde van 
geïntegreerde gegevens is groot voor 

zowel patiënt als zorgverlener. 

Het voorstel is helder qua 
problematiek en het beoogde 
doel, maar een concrete aanpak 
(en route) ontbreekt. 

Een concrete aanpak vergt nog het 
nodige voorwerk en dat maakt opname 
op de Roadmap nu niet opportuun. Een 
nadere uitwerking met de indiener 

wordt geagendeerd. 

Geen opname op de Roadmap. 

14 februari 2019 

Vereniging 
Gehandicaptenzorg 
Nederland 

(VGN) 

Medicatie 
toedieningsregistratie 

 Het voorstel schets een concreet 
medicatieprobleem en maakt 

duidelijk wat er moet veranderen. 

 De meerwaarde voor patiënt en 
zorgverlener is groot en/want 
medicatiefouten kunnen worden 
voorkomen. 

Het geschetste probleem wordt 
(al) aangepakt binnen het 
programma Medicatieproces. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat 
de informatiesystemen het 
proces ondersteunen en 
aansluiten bij de werkprocessen. 

Waarom dit momenteel een 
uitdaging is, komt niet concreet 
naar voren in het voorstel. 

Implementatie van het 
medicatieproces2 MP9 is de gekozen 
route voor de aanpak van 
medicatieproblematiek en het voorstel 
onderstreept het belang van opname in 
de Roadmap. Het is wenselijk dat 

sectoren zoals de gehandicaptenzorg 
aansluiten bij die aanpak. 

Is onderdeel van het medicatieproces2, 
in de Roadmap, Eerste Editie. 

De aansluiting van de sector 
gehandicaptenzorg op het 
medicatieproces vraagt nadere 

aandacht. 

 


