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Missie
Improve healthcare by facilitating and servicing your best choice 

through online connecting consumers, referrers, suppliers and their products.
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Feiten & cijfers
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> 12 miljoen verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages verwerkt 

ZorgDomein per jaar (2018). 

> 55.000 zorgverleners nemen deel aan het platform via een ZorgDomein account, waaronder 

91% van alle huisartsen. 

> 4.000 zorglocaties bieden hun zorg aan op ZorgDomein binnen de medisch specialistische zorg, 

paramedische zorg, diagnostiek, GGZ, VV&T, hulpmiddelenzorg, wijkverpleging en jeugdzorg.

> 80.000 zorgproducten zijn te vinden op het platform (diagnostiek- en behandelmogelijkheden)

> 2 miljoen patiënten loggen per jaar in op ZorgDomein

> 150.000 online conversaties vinden plaats per jaar 

> 150.000 medische keuringsverzoeken (CBR) worden jaarlijks afgerond (run-rate apr/2019)

> 90 leveranciers van EPD’s koppelen met ZorgDomein



ZorgDomein bijdrage aan
zorginfrastructuur- en uitwisseldiensten
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Functie We ondersteunen …
A Raadpleging Inzage dossiervorming niet: dit is niet onze missie

B Verwijzen verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsults, transfers en (terug) rapportages 

C Veilig mailen en appen beveiligd berichtenverkeer, online messaging 

D Sturen of Ophalen uitwisseling van bestanden tot 20 MB

E Omzetting verschillende informatie- uitwisselingsstandaarden en conversie daartussen

F Authenticatie autorisatie logging alle gebruikers 2F geauthentiseerd en op basis van hun rol en AGB geautoriseerd. 
Alle mutaties worden in een event-store gelogd.

G Adressering

een geavanceerd register van organisaties, afdelingen, zorgverleners en rollen, 
beheerd door de zorgprofessional of een aangewezen functionaris binnen 
instellingen: wie werkt met welke rol binnen welke afdeling en organisatie, 
inclusief beheer van bestemmingen.

H Toestemming machtigen toestemming en het werken namens derden op basis van een systeem van 
afdelingen en machtigingen

+

I Zorgaanbod transparant inzage, en vergelijkbaarheid van zorgaanbod van instellingen. Het zorgaanbod kan 
door zorgaanbieders voor specifieke rollen worden opengesteld

J Capaciteit het inzichtelijk maken van capaciteit middels wachttijden



ZorgDomein en de
prioritaire uitwisselingen
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Informatie-uitwisseling ZorgDomein …
Acute ambulanceoverdracht naar spoedeisende hulp 

Medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer 

Medicatie verstrekken en toedienen 

Overdracht tussen ziekenhuizen van de BasisGegevens set Zorg vanaf Q4 2019, i.s.m. ChipSoft

Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg vanaf Q3 2019, i.s.m. ChipSoft

Ketenzorg rondom diabetes ondersteunt info-uitwisseling rond diabetes

GGZ-overdracht van een basis gegevens set 

Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog 

Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen 

Beelduitwisseling pathologie 

Faciliteert ZorgDomein niet

Faciliteert ZorgDomein

Zou ZorgDomein kunnen faciliteren



Innovaties 2019
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• Uitbreiding van de keuzeondersteuning

• Gecontracteerde zorg: toon of een instelling gecontracteerd is voor de beoogde verwijzing van de patiënt

• Beschikbaarheid: toon, naast informatie over toegangstijden, de daadwerkelijke beschikbaarheid van 
capaciteit (bed en personeel) voor bijvoorbeeld transfers van ziekenhuizen naar VV&T instellingen

• Transfer – realiseer koppelingen waarmee transfers en 2e lijns verwijzingen worden gefaciliteerd met gebruik van 

informatiebouwstenen. Realisatie gebeurt in samenwerking met ChipSoft

• Informed consent – indien de zorgaanbieder dit wenst: verzoek de patiënt al bij een verwijzing om toestemming te 

geven over het delen van dossierinformatie en contactgegevens

• Patiënt regie: 

• Geef patiënt inzage in verwijsbrief en notitie van verwijzer

• Geef patiënt de mogelijkheid om de verwijsafspraak digitaal te plannen

• Ontsluit patiënt ‘onboarding’ applicaties van derden



Katalysatoren om innovaties 
te realiseren
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• Authenticatie

1. Introductie van een eenduidig, landelijk zorgidentificatie 

mechanisme

2. Gebruik hiervan ook toestaan voor alle leveranciers van 

zorginformatiesystemen, -applicaties en –platformen

• Motiveren / incentiveren van XIS-leveranciers om huidige 

koppelingen te moderniseren


