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Visma Connect

Visma Connect – onderdeel van Visma - is werkzaam in de sectoren financieel, overheid en logistiek …en 

relatief nieuw in Zorg…

…Daarom ‘kijkt’ deze presentatie met een andere bril…!



Eco-system Gegevensuitwisseling

ENKELE UITGANGSPUNTEN

Minimaliseren aantal koppelvlakken

Software leveranciers (en zorgaanbieders) willen zo min 

mogelijk koppelvlakken die zo eenvoudig mogelijk zijn.

Loosely coupled infrastructuur, payload en services

De infrastructuur voor gegevensuitwisseling is ‘losgekoppeld’ 

van de inhoudelijke gegevens en services die waarde 

toevoegen. 

Faciliterend voor complexe use cases

Voor use cases zijn vaak meerdere point-to-point

gegevensuitwisselingen nodig. Dit vereist choreografie. Zie 

bijvoorbeeld MDO.

Passend binnen (Europese) wetgeving EIDAS, GDPR, …

Dus veilig en vertrouwelijk!

Adaptief voor verschillende protocollen

Protocollen/standaarden voor gegevensuitwisseling (zoals 

FHIR, XDS, CDA) worden weggekapseld met adapters.

Privaat Publiek

* Figuur aangepast voor context zorg, maar geldt cross-sectoraal!

#Visie
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EIDAS en ETSI
VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD (EIDAS)

“Artikel 1 – Onderwerp - Met het oog op het goede functioneren van 

de interne markt, en daarbij strevend naar een adequaat niveau 

van veiligheid van elektronische identificatiemiddelen en 

vertrouwensdiensten, worden bij deze verordening:

a) de voorwaarden vastgesteld waaronder lidstaten elektronische 

identificatiemiddelen van natuurlijke personen en rechtspersonen 

erkennen die onder een aangemeld stelsel voor elektronische 

identificatie van een andere lidstaat vallen,

b) regels vastgesteld voor vertrouwensdiensten, met name voor 

elektronische transacties, en

c) een juridisch kader vastgesteld voor elektronische 

handtekeningen, elektronische zegels, elektronische tijdstempels, 

elektronische documenten, diensten voor elektronisch 

aangetekende bezorging en certificatendiensten voor 

websiteauthenticatie.”

ELECTRONIC REGISTERED DELIVERY SERVICES (ERDS)
Etsi 319 522 (eDelivery)

#Hoedan



Requirements gegevensuitwisseling #Watdan



Consent en uitwisseling gegevens
Gronden voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

• Expliciet op basis van een rechtsgeldige 

machtiging(consent) van de patiënt

• Impliciet op basis van een behandelrelatie met een 

patiënt (bij overdracht of verwijzing)

Altijd in de context van een “doel” (GDPR)

Stellingen:

I. Rechtskracht: Expliciet consent vereist een elektronische 

handtekening van de patiënt op EIDAS niveau hoog en is een 

elektronische vertrouwensdienst.

II. Rechtszekerheid: de verzendende zorgaanbieder wil “zien” 

op basis van welke ‘grond’ en met welk doel de gegevens zijn 

verstrekt aan de ontvangers(s). Dit geeft de zorgaanbieders 

‘comfort’.

Vragen:

I. Welke digitale identiteiten verzenden en ontvangen 

gegevens (de zorgverlener, het MSB, de afdeling, de 

zorginstelling) ?

II. Wat wordt verwacht van de patiënt bij impliciet overdragen 

van gegevens op basis van een behandelrelatie?

Patient

Ontvanger(s)Verzender

Consentservice

#Hoedan?

Varianten

- Voor gedefinieerd

- Patiëntreis gebaseerd

- Propageren van machtigingsrecht

- Conditioneel

- “Breaking glass”

- Hybride

- Met abonnement

- …
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