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Raadpleging inventarisatie generieke 
normeringen 
Inleiding 
Het gebrek aan eenduidige afspraken over taal en techniek hindert optimale elektronische 
uitwisseling van gegevens in de zorg. Zoals u weet is daarom de wet Elektronische 
Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in de maak. Deze wet verplicht zorgverleners in de 
toekomst om gegevensuitwisselingen elektronisch uit te voeren volgens standaarden voor taal en 
techniek.  

In de komende jaren worden steeds meer elektronische gegevensuitwisselingen, die onderdeel 
uitmaken van de zogeheten Roadmap, wettelijk verplicht gesteld. Dat gaat stapsgewijs. De 
Roadmap bevat nu een overzicht van dertien gegevensuitwisselingen. Daarvan hebben er vier 
prioriteit: digitaal receptenverkeer, uitwisseling van beelden, uitwisseling van de BgZ tussen 
medisch specialistische zorginstellingen, en de verpleegkundige overdracht van ziekenhuizen naar 
de VVT-sector.  

Ieder jaar wordt een nieuw (extra) aantal elektronische gegevensuitwisselingen verplicht. Daarbij 
verwijst wetgeving naar NEN-normen. Voor iedere gegevensuitwisseling komt er een NEN-norm 
met daarin afspraken over taal en techniek. Die afspraken worden met en door het zorgveld zelf 
vastgesteld. 

Daarnaast komt er een aantal generieke normen die voor meerdere of alle gegevensuitwisselingen 
geldt. Om vast te kunnen stellen welke generieke normen nodig zijn en welke daarvan prioriteit 
hebben, wordt inbreng vanuit het zorgveld gezocht. 

In de generieke normen komen afspraken te staan over taal en techniek. Zo wordt uniformering 
en standaardisatie geregeld voor algemene functies, bijvoorbeeld op het gebied van 
(informatie)beveiliging, identificatie en authenticatie en uitwisselformaten. Deze generieke normen 
dienen als een ‘basislaag’ voor elektronische gegevensuitwisseling en deze worden dus op termijn 
verplicht.  

Doel van de raadpleging 
Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (in het kort: programma 
Gegevensuitwisseling) hecht waarde aan een gedragen en transparant proces om te komen tot 
een advies over de prioritering van de generieke normen. Daarom doen wij een beroep op de 
deskundigheid van het zorgveld. 

Het programma Gegevensuitwisseling heeft een eerste inventarisatie gemaakt, met input vanuit 
IHE, Nictiz, Nuts, ZINL en VZVZ. 

Het programma legt deze inventarisatie ter raadpleging voor aan het zorgveld. Met deze 
raadpleging wil het programma de inhoud aanscherpen en de volgorde van aanpak inventariseren. 
De (geprioriteerde) inventarisatie is de basis om de NEN opdracht te geven een generieke norm in 
het normalisatieproces te brengen. 

Hierbij legt het programma een eerste inventarisatie van tien generieke functies ter raadpleging 
aan u voor, die het programma mogelijk uit wil laten werken in generieke normen. 

Naar verwachting start de normontwikkeling voor een top 3 van de geïnventariseerde generieke 
normen na de zomer. Andere functies volgen in 2021 en daarna. 

Doel van deze raadpleging is dus om samen met het zorgveld te komen tot een 
(geprioriteerde) lijst met generieke normen, die het programma Gegevensuitwisseling 
uit zal laten werken in een normalisatietraject. 
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Vraagstelling raadpleging 
We stellen u drie vragen over 10 generieke functies: 

1. Onderschrijft u het overzicht van de genoemde functies als generieke normen? 
2. Heeft u een voorkeur in prioritering van de functies? 
3. Heeft u op genoemde functies aanscherpingen of ontbreken er volgens u functies? 

Inhoud van de raadpleging 

Eerste inventarisatie generieke functies 
De onderstaande tien generieke functies zijn tot stand gekomen in overleg met experts. Deze tien 
functies zijn onderdeel van een uitgebreidere lijst (zie Bijlage 2). Op deze uitgebreide lijst staan 
ook een aantal functies die al opgepakt worden, namelijk logging en veilige mail. Revisie van de 
NEN normen 7512 en 7513 (logging) en het verheffen van de NTA 7516 naar een NEN norm 
(veilige mail) worden al op korte termijn gestart.  

De voorgestelde generieke functies zijn (in willekeurige volgorde): 

 Identificatie zorgverlener 
 Identificatie cliënt 
 Autorisatie zorgverlener 
 Machtiging zorgverlener 
 Toestemming cliënt 
 Lokalisatie/ vindbaarheid cliëntgegevens 
 Berichtenstandaard 
 Mapping gegevensset naar gestructureerde data-elementen  
 Transformatie  
 Vinden & adresseren zorgverlener 

De tien functies zijn elk uitgewerkt in een factsheet (zie bijlage 1). Per factsheet staat beschreven: 

 Wat is het doel van de norm? 
Wat zijn de te beantwoorden vragen? Waarover moeten afspraken gemaakt worden? 

 Wat is de relevantie van de norm? 
Welk probleem lost dit op? Wie zijn de belanghebbenden in welke functie?  

 Wat is de scope van de norm? 
Welke gegevensuitwisseling(en)/ use case(s) betreft het? Welke eindgebruikers worden erdoor 
geraakt?  

 Wat is de toegevoegde waarde van normontwikkeling? 

Vervolgtraject 
Na verwerking van de reacties op de raadpleging start het programma Gegevensuitwisseling een 
NEN-traject voor die generieke functies die van grote toegevoegde waarde zijn voor de 
geprioriteerde specifieke gegevensuitwisselingen. Deze zijn onderdeel van het pakket van NEN-
normen die NEN zal ontwikkelen in opdracht van VWS binnen het programma 
Gegevensuitwisseling. Ieder jaar zal een set aan specifieke- en generieke normen worden 
opgepakt. De beschrijving uit de factsheet is het startpunt voor het NEN-traject. De scope en 
reikwijdte van de NEN-norm bepalen we per norm in het NEN-traject. 

NEN faciliteert als onafhankelijke partij het proces om te komen tot normen en 
certificatieschema's. Op het moment dat de ontwikkeling van een nieuwe norm of 
certificatieschema start, krijgen belanghebbende partijen de gelegenheid om mee te werken aan 
de ontwikkeling. Deelname loopt zoveel mogelijk via brancheorganisaties en koepels. Bij de start 
van een nieuw traject geeft NEN hier breed bekendheid aan, zodat partijen zich kunnen aanmelden 
voor deelname. Als partijen nu al aan NEN willen laten weten dat zij graag meedenken, dan 
kunnen zij een e-mail sturen naar NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl onder vermelding van 
'Elektronische Gegevensuitwisseling'. 
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Bijlage 1 Factsheets generieke functies 
1. Identificatie zorgverlener 
2. Identificatie cliënt 
3. Autorisatie zorgverlener 
4. Machtiging zorgverlener 
5. Toestemming cliënt 
6. Lokalisatie/ vindbaarheid van cliëntgegevens 
7. Berichtenstandaard 
8. Mapping gegevensset naar gestructureerde data-elementen  
9. Transformatie  
10. Vinden & adresseren zorgverlener 
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Factsheet Identificatie (zorgverlener en cliënt) (1 en 2) 
Omschrijving 
functie 

Identificatie van de betrokkenen in het uitwisselingsproces is een 
essentiële voorwaarde. Het gaat in eerste instantie om de zorgverleners 
die cliëntinformatie met elkaar uitwisselen. In dit proces dient duidelijk te 
zijn welke zorgverleners betrokken zijn bij de uitwisseling, maar ook welke 
zorgverleners de cliëntinformatie geregistreerd hebben.  
 
Nadere toelichting: 
Er dient vertrouwen bij de betrokkenen (cliënt en zorgverleners) te zijn 
dat de informatie van de juiste cliënt wordt uitgewisseld. Dit vereist dat de 
zorgverleners en cliënten éénduidig herkenbaar zijn in het elektronische 
proces.  
Identificatie zorgverlener: De identiteit van elk betrokken zorgverlener 
(welke persoon, in welke rol, vanuit welke zorginstelling) is van belang op 
diverse plaatsen in het proces rondom een specifieke 
gegevensuitwisseling. Het betreft alle zorgverleners die betrokken zijn bij 
de behandeling van een cliënt (artsen, verpleegkundigen, paramedici, 
verzorgenden, ondersteuners, enzovoort). Er worden nu diverse ID’s 
gebruikt: UZI, AGB, BIG en lokaal (binnen de zorgaanbieders gekozen 
ID’s). 
Identificatie cliënt: De identiteit van de cliënt is nodig om zekerheid te 
hebben dat de informatie over de juiste persoon uitgewisseld wordt. 
Hiervoor wordt het BSN gebruikt. 
De identiteit (ID’s) is de basis voor de gehele elektronische zorgverlening 
en wordt getoetst in de volgende fase van het toelatingsproces, namelijk 
authenticatie. 

Doel  Het doel is om te komen tot eenduidigheid in denken over identiteit en het 
vastleggen van identiteit. Aansluiting vinden bij ontwikkelingen rond de 
brede discussie over vastleggen identiteit en authentiseren. 

Relevantie Met name het identificeren van zorgverleners moet worden 
gestandaardiseerd. Er wordt nu nog gebruik gemaakt van verschillende 
registers zoals AGB, BIG, UZI, lokale accounts. 
Voor cliëntidentificatie is het gebruik van BSN verplicht in de zorg. BSN is 
nog niet in alle gevallen beschikbaar, zoals bij pasgeborenen, 
buitenlanders en asielzoekers. 

Scope Het betreft alle uitwisselingen en heeft betrekking op zowel organisatie, 
proces als applicaties (met name ook de leveranciers). 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak =Middel (voor zorgverleners) Laag (voor cliënten) 
Haalbaarheid = Hoog 
Het betreft een breed vraagstuk waar allang over gesproken wordt en 
waar nu wel stappen in worden gezet. Voor cliënten wordt binnen het 
overheidsbrede programma ‘Toegang’ gewerkt aan dit vraagstuk (o.a. wet 
digitale overheid). Daarnaast wordt binnen VWS gewerkt aan het herzien 
van wet- en regelgeving omtrent het gebruik van UZI-middelen binnen de 
zorg. 
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Factsheet Autorisatie zorgverlener (3) 
Omschrijving 
functie 

Dit functie betreft het verlenen van rechten aan zorgverleners om de uit te 
wisselen cliëntinformatie te benaderen en/of delen. De autorisatie sluit aan 
bij de verleende toestemming van de cliënt. Er moet vertrouwen geboden 
worden dat een zorgverlener de juiste toegang heeft tot uitgewisselde 
cliëntinformatie; informatie die in het belang van de behandeling van een 
cliënt noodzakelijk is. De cliënt heeft vertrouwen in het terechte gebruik 
door de zorgverlener. Maar ook vertrouwen bij de zorgverlener in de 
juistheid en compleetheid van de aangeboden cliëntinformatie.  
 
Er is wet- en regelgeving over speciale vormen van autorisaties van 
zorgverleners, zoals de wet BIG. De Wgbo (en als het gaat om de techniek 
ook de Wabvpz) geven ook al kaders voor gebruik van cliëntinformatie 
door zorgverleners. Zie ook generieke functie ‘Toestemming cliënt’. 
 
Daarnaast kan een zorgverlener ook anderen machtigen/mandateren om 
bepaalde taken in zijn of haar naam uit te voeren. Deze anderen dienen 
hier op de juiste manier voor geautoriseerd te worden. Zie ook generieke 
functie ‘Machtiging zorgverlener’.  
 
Zorginstellingen vertalen dit in de huidige situatie naar intern beleid 
passend bij eigen, soms onderling verschillende processen, waardoor er 
lokaal verschillen ontstaan in de uitvoering.  
 
Autorisatieregels kunnen per type gegevensuitwisseling verschillen 
waardoor er noodzaak ontstaat om centrale afspraken te maken over 
criteria waarop zorgverleners toegang krijgen tot uitgewisselde 
cliëntinformatie. 

Doel  Zorgbrede en uniforme afspraken over autorisatie, bijvoorbeeld door 
uitbreiding van de bestaande normen over interne autorisatie van 
zorgverleners met de aspecten die specifiek over uitwissing gaan, met als 
uiteindelijk doel het borgen van vertrouwen tussen de uitwisselende 
zorgaanbieders en cliënten bij inzage. 

Relevantie Als het vertrouwen in de uitwisseling niet geborgd is, dan kunnen de 
uitwisselingen niet of moeizaam gerealiseerd worden. Er worden dan 
lokale en/of ad-hoc oplossingen gekozen die veel energie en dubbele 
administraties kosten en de uniformiteit in de uitwisseling doen 
verminderen. Alle oplossingen dienen apart getoetst te worden of deze 
voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld AVG, Wgbo, wet BIG. 

Scope Het betreft alle uitwisselingen en heeft betrekking op zowel organisatie als 
proces en applicaties. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Laag 
Haalbaarheid = Hoog  
Er is al veel wet- en regelgeving voor autorisatie binnen zorginstellingen.  
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Factsheet Machtiging zorgverlener (mandatering) (4) 
Omschrijving 
functie 

Machtiging is het verlenen van toestemming aan derden om in naam van 
een betrokkene activiteiten te ondernemen. 
Bij elektronische gegevensuitwisseling gaat het om het machtigen vanuit 
de zorgverlener. Een zorgverlener kan andere medewerkers toestemming 
geven om uit zijn of haar naam activiteiten te verrichten. Bijvoorbeeld het 
versturen van informatie naar de ontvanger, of het verwerken van de 
verstuurde informatie in naam van de ontvangende zorgverlener. Deze 
gemachtigden dienen ook uniek herkenbaar en geautoriseerd te zijn. Zie 
ook de generieke functies ‘Identificatie zorgverlener’ en ‘Autorisatie 
zorgverlener’. 

Doel  Uitbreiden van de bestaande mogelijkheden binnen zorginstellingen, zodat 
een zorgaanbieder bepaalde taken kan delegeren naar andere 
medewerkers.  

Relevantie Binnen zorgorganisaties is delegeren van taken van een zorgverlener naar 
andere medewerkers al geregeld. Bij uitwisseling is sprake van meerdere 
zorgorganisaties. Deze zorgorganisaties dienen elkaar te kunnen 
vertrouwen dat de juiste machtiging voor het uitvoeren van taken heeft 
plaatsgevonden. Het dient inzichtelijk te zijn wie de verschillende 
processtappen heeft uitgevoerd. 

Scope Dit betreft de uitvoering van de processtappen in de elektronische 
uitwisseling die in naam van een zorgverlener worden uitgevoerd. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Middel 
Veel is al intern geregeld, maar voor extra processtappen en de 
vertrouwensrelatie tussen zorgaanbieders is nog onduidelijkheid. 
Haalbaarheid = Hoog 
Voor de interne manier van werken is al veel vastgelegd. Dit dient 
uitgebreid te worden voor de extra processtappen. 
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Factsheet Toestemming cliënt (5)  
Omschrijving 
functie 

Hierbij gaat het om het vertrouwen van de cliënt dat er geen patiëntrechten 
geschonden worden bij de elektronische uitwisseling van cliëntgegevens in 
de zorg. Ook gaat het om het vertrouwen bij zorgverleners dat zij hun 
beroepsgeheim niet ongeautoriseerd doorbreken maar ook dat zij de 
beschikking hebben over alle beschikbare relevante cliëntinformatie om 
goede zorg te verlenen. De cliënt dient regie, controle en inzicht te ervaren 
over wat er met zijn of haar cliëntinformatie gebeurt. Onder de Wgbo mogen 
gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners plaatsvinden als hier een 
uitzonderingsgrond voor bestaat. Uitwisseling van cliëntgegevens tussen 
zorgverleners binnen een behandelrelatie is een uitzonderingsgrond, 
bijvoorbeeld bij verwijzing van de huisarts naar een medisch specialist. Dan 
mag toestemming worden verondersteld. 
 
Sommige technische inrichtingen, als gegevens vooraf beschikbaar worden 
gesteld, vereisen op grond van de Wabvpz voor die beschikbaarstelling 
vooraf toestemming. Veel mensen hebben deze toestemming niet gegeven.  

Uitgangspunt van het wetsvoorstel Wegiz is dat de gebruikte infrastructuur 
geen expliciete toestemming van de cliënt vooraf vereist. Daarom is de 
vraag hoe elektronische uitwisseling zo veel mogelijk gebaseerd kan worden 
op de behandelrelatie, zodat (veronderstelde danwel uitdrukkelijke) 
toestemming in de behandelrelatie in de plaats komt van beschikbaarstelling 
voor nog onbekende latere raadpleging. 

Doel  De NEN-norm geeft duidelijkheid hoe gegevensuitwisseling zo vormgegeven 
kan worden (in technische zin) dat deze gebaseerd kan worden op 
aanwezige uitzonderingsgronden (behandelrelatie, veronderstelde 
toestemming, vitaal belang, wettelijke plicht, conflict van plichten, kwaliteit 
van zorg danwel toestemming voor een specifiek doel in de behandelrelatie). 
Deze invulling dient bij te dragen aan het uitwisselen van gegevens voor 
bijvoorbeeld spoedsituaties, actueel medicatie-overzicht, raadplegen van 
voor de situatie relevante radiologiebeelden, netwerkzorg, enzovoort. 
 
Voor de Wegiz is een aantoonbare WGBO-grondslag voor uitwisseling zoals 
de behandelrelatie een vereiste. Andere vereisten zijn dat het voor de cliënt 
transparant is door wie en wanneer medische gegevens worden uitgewisseld, 
of wanneer dit gebeurt op basis van expliciete toestemming. 

De norm moet het vertrouwensmodel beschrijven voor gegevensuitwisseling 
en daartoe de standaarden benoemen aan de hand waarvan 
interoperabiliteit ontstaat tussen autorisatie- en toestemmingssystemen. De 
norm beschrijft hiervoor de koppelvlakken en data-elementen voor diensten 
die autorisatie en toestemming registreren. 

Relevantie Uitgangspunt van het wetvoorstel Wegiz is dat de gebruikte infrastructuur 
geen expliciete toestemming van de cliënt vooraf vereist.  

Het gebruik van uitwisselingssystemen zoals bedoeld in de Wabvpz vereist 
expliciete toestemming vooraf, omdat sprake is van beschikbaarstelling 
vooraf voor nog onbekend later gebruik. Om gebruikt te kunnen worden 
onder de wet Wegiz moet het vooraf raadpleegbaar maken voor onbekend 
later gebruik worden vervangen door het met een grondslag ophalen in de 
behandelrelatie.  

Daartoe moet die behandelrelatie technisch kunnen worden vastgesteld, 
zodat raadplegen kan plaatsvinden onder de Wgbo, en (indien nodig) de 
uitdrukkelijke toestemming kunnen worden vastgelegd. Een zorgverlener die 
gegevens beschikbaar stelt moet daarop kunnen vertrouwen.  
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Wat zijn de technische voorwaarden waaronder dergelijke 
gegevensuitwisseling (bevraging, inkijk, raadpleging) onder de Wegiz zou 
kunnen plaatsvinden?  

Scope Deze functie speelt met name een rol bij die gegevensuitwisselingen waarin 
gegevens nodig zijn uit andere behandelrelaties waarvoor nu veel gebruik 
wordt gemaakt van het raadpleegbaar maken van gegevens vooraf voor nog 
onbekend later gebruik. Denk hierbij aan spoedsituaties, actueel medicatie-
overzicht, radiologiebeelden, netwerkzorg, enzovoort. Dit zijn situaties 
waarin behoefte is aan inzicht in aanwezige cliëntinformatie bij andere 
zorgaanbieders, uit andere behandelrelaties, om op basis daarvan goede 
zorg te kunnen verlenen. 

Dit vraagstuk is relevant voor softwareleveranciers, zorgaanbieders maar 
ook voor het wetgevingstraject. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Laag voor de 4 geprioriteerde uitwisselingen voor de 
verzendende processen. Hoog voor andere uitwisselingen waarbij raadplegen 
een belangrijke rol speelt. 

Haalbaarheid= Laag 

Het is een onderwerp functie op het snijvlak van privacy, wetgeving, proces 
en techniek. Voordat tot norm ontwikkeling kan worden overgegaan dient er 
meer overeenstemming op het vraagstuk te zijn. 
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Factsheet Lokalisatie / vindbaarheid van cliëntgegevens (6) 
Omschrijving 
functie 

Voor het verlenen van goede zorg moeten zorgverleners de beschikking 
hebben over alle reeds aanwezige relevante informatie over cliënten. Deze 
informatie kan bij verschillende zorgaanbieders aanwezig zijn. Om de 
relevante informatie te kunnen vinden, is het van belang om te weten waar 
deze informatie zich bevindt. 

Doel  Een NEN-norm verschaft duidelijkheid hoe en waarom vindbaarheid van 
cliëntgegevens onderdeel is van het proces. De norm verschaft eveneens 
duidelijkheid over de rol van de cliënt in het proces als regisseur van zijn of 
haar gegevens (zie DIZRA-principe MP1) dan wel hoe in noodsituaties 
cliëntgegevens gevonden kunnen worden. De norm geeft kaders en 
richtlijnen voor de vindbaarheid van cliëntgegevens. De norm beschrijft de 
koppelvlakken en data-elementen voor diensten die vindbaarheid van 
cliëntgegevens aanbieden. 

De norm geeft softwareleveranciers duidelijkheid hoe met vindbaarheid 
van cliëntgegevens om te gaan binnen de bestaande wetgeving. De norm 
geeft cliënten het vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt 
omgegaan. 

Relevantie Lokalisatie van cliëntgegevens is privacygevoelige informatie. Voor de 
ondersteuning van met name raadpleeg functies (ophalen) is inzicht nodig 
waar cliëntgegevens te vinden zijn. Hoe gedetailleerder bekend is welke 
gegevens zich waar bevinden, hoe beter het raadpleeg functie ondersteund 
kan worden. De bestaande oplossingen op basis van extern beschikbare 
indexatie vallen onder de Wabvpz. Daarmee kunnen zij niet verplicht 
gebruikt worden binnen het kader van de Wegiz, omdat deze oplossingen 
toestemming van de cliënt vereisen. Voorbeelden waarbij raadplegen 
(ophalen) van informatie gewenst is: spoedsituaties, actueel medicatie-
overzicht, radiologiebeelden, netwerkzorg, enzovoort. 

Scope Het betreft uitwisselingen waarbij het kennen van cliëntinformatie op 
meerdere plekken noodzakelijk is, zoals netwerkzorg; use cases met 
meerdere transmurale zorgverleners en geplande en ongeplande zorg. De 
norm geeft duidelijkheid aan softwareleveranciers hoe zij de vindbaarheid 
van cliëntgegevens vorm kunnen geven. Zorgverleners kunnen hiermee 
goede zorg aan de cliënten verlenen. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Laag voor de 4 geprioriteerde uitwisselingen voor de 
verzendende processen. Hoog voor andere uitwisselingen waarbij 
raadplegen een belangrijke rol speelt. 
Haalbaarheid = Middel 

Er dient een dialoog op gang te worden gebracht tussen wetgevingsjuristen 
en softwareleveranciers.  

 

  



Pagina 10 van 14 
 

 

Factsheet Berichtenstandaard (7) 
Omschrijving 
functie 

Om informatie elektronisch te kunnen transporteren en daarna digitaal te 
verwerken, zijn afspraken nodig over de vorm waarin de gegevens worden 
verzonden. Er zijn meerdere uitwisselstandaarden om uit te kiezen. 
Hiervoor wordt hier de term “Berichtenstandaard” gebruikt. 

Doel  De NEN-norm moet het zorgveld handvatten bieden om goede keuzes te 
maken. De norm kiest niet zelf voor een specifieke berichtenstandaard, 
maar definieert de keuzeopties en de overwegingen. Hierbij is het van 
belang dat de keuzeopties toekomstige ontwikkelingen niet in de weg gaat 
zitten. 
 
Het aantal te kiezen berichtenstandaarden moet beperkt zijn. Het voorstel 
is een minimale set te definiëren met elkaar aanvullende en niet 
overlappende standaarden. Deze set kan veranderen in de tijd, afhankelijk 
van de wensen en mogelijkheden. Er worden verplichtingen opgelegd 
t.a.v. het gebruiken van bepaalde versies.  
 
Om keuzes en versies voor een berichtenstandaard te faciliteren, stelt de 
norm een standaard op voor metadata waarmee een bronhouder kan 
publiceren welke berichtenstandaarden en/of versie van 
berichtenstandaarden zij ondersteunt. Dit overeenkomstig de DIZRA-
principes voor duurzaamheid (MP5) en FAIR-data (MP6). 

Relevantie Bij het realiseren van gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners is het 
onderwerp ‘berichtenstandaard’ vaak een struikelblok. Zorgverleners 
durven of kunnen vaak geen keuze maken, terwijl leveranciers vaak een 
(strategisch) voorkeur hebben. De norm moet zekerheid bieden over de 
koers die de zorg op dit punt vaart en zo de drempel verlagen om tot 
daadwerkelijke implementatie van een of meer berichtenstandaarden over 
te gaan en eventuele achterblijvers stimuleren om samen te gaan werken. 
 
Er zijn op dit moment meerdere naast elkaar bestaande 
berichtenstandaarden waaruit gekozen kan worden. Deze 
berichtenstandaarden bieden verschillende functionele mogelijkheden en 
passen verschillende technologieën toe. Ook overlappen zij elkaar soms 
qua functionaliteit en toepassingsmogelijkheden. 
 
Door het aantal berichtenstandaarden te beperken tot een set elkaar 
aanvullende en niet overlappende standaarden, krijgen 
softwareleveranciers duidelijkheid en worden investeringen beheersbaar. 
Voor zorgaanbieders worden de kosten beperkt omdat zij nu duidelijkheid 
hebben in welke berichtstandaarden te investeren. Leveranciers en 
zorgaanbieders kunnen hun kennis verdiepen, waardoor kans op fouten 
tijdens de gegevensuitwisselingen wordt beperkt. 

Scope Het raakt vrijwel gegevensuitwisselingen (en daarmee alle systemen), 
aangezien altijd een berichtenstandaard gekozen moet worden. 
Zorginstellingen en leveranciers hebben baat bij deze norm, hoewel een 
enkele leverancier ook een nadeel kan ondervinden als hij reeds een 
andere keuze heeft gemaakt dan de norm voorschrijft. 
In de norm moet vermeld worden hoe om te gaan met versiebeheer. De 
norm moet toekomstige ontwikkelingen ondersteunen. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Hoog.  
Haalbaarheid = Middel.  
Risico: Leveranciers hebben er belang bij dat de door hen gekozen 
standaard wordt gekozen. 
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Factsheet Mapping gegevensset naar gestructureerde data‐elementen (8) 
Omschrijving 
functie 

Een specifieke use case vraagt om bepaalde gegevenselementen: een 
dataset. Het zorgveld stelt vast welke gegevens en welke elementen dat 
zijn (in relatie tot ‘goede zorg’). Er zijn standaard bouwstenen ontwikkeld 
waarmee afgebakende hoeveelheden zorginformatie beschreven zijn. Dit 
zijn de zogenaamde zorginformatiebouwstenen (zibs). Een zib beschrijft 
zowel de medische inhoud, de structuur, de te gebruiken codestelsels 
(woordenboeken) als een vertaling naar technische berichten.  
 
Zibs worden samengesteld in samenwerking met het zorgveld en zijn 
klinisch relevante samenstellingen van gegevenselementen. Dat betekent 
dat het elementen zijn die vaak in combinatie worden gebruikt vanuit het 
zorgproces. Voor nieuwe use cases (specifieke functies) is een terugkerend 
vraagstuk hoe de gewenste uit te wisselen gegevensset te vertalen is naar 
gestructureerde data-elementen, zijnde de zibs (mapping). 
 
Gegevenselementen komen in principe slechts éénmaal voor in de zibs, 
dus de dataset wijst direct naar zibs waarin de gegevenselementen 
voorkomen die in de dataset worden beschreven. In de praktijk zal dan 
vaak blijken dat de benodigde zibs meer gegevenselementen bevatten dan 
de specifieke use case vraagt. Dit is het ‘teveel’. Tevens zal soms blijken 
dat de use case specifieke gegevenselementen vraagt die niet in een zib 
zijn gerepresenteerd. Dat kan betekenen dat er een nieuwe zib moet 
worden gemaakt, of dat een bestaande zib moet worden aangepast, of 
deze gegevenselementen worden geen zib omdat het gegevenselementen 
zijn die niet zorgbreed een positie hebben maar in één sector of enkele use 
cases belang hebben. Deze gegevenselementen kunnen dan los worden 
toegevoegd aan het bericht. 
 
Vertaling naar zibs lijkt derhalve geen probleem. Bij een use case hoort 
een informatiestandaard waarin wordt aangegeven welke elementen in 
zibs aanwezig moeten zijn en op welke wijze en welke elementen wellicht 
moeten worden toegevoegd, de norm geeft duidelijkheid over hoe dit te 
doen en over de vrijheden hiervan af te wijken. 

Doel  Deze NEN-norm moet duidelijkheid geven over hoe het proces verloopt om 
te komen tot (beschrijving van) data-elementen die passen bij een 
specifieke gegevensset om uit te wisselen.  
 
Het zorgproces is altijd leidend. Het gaat erom hoe data dit proces kan 
ondersteunen. Zibs en gestructureerde data-elementen zijn daarbij een 
hulpmiddel. De norm moet duidelijk maken dat gestructureerde data-
elementen, zoals zibs, de wijze zijn om data gestructureerd uit te wisselen 
en dat in specifieke gevallen een informatiestandaard aanvullende eisen 
kan stellen. 

Relevantie Dit proces vertraagt veel uitwisselingen in de realisatie en implementatie.  
Scope Deze functie speelt bij veel gegevensuitwisselingen een rol. De norm is 

een hulpmiddel om te komen tot afspraken over hoe deze functie vorm te 
geven. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Laag* 
Haalbaarheid = Hoog 
*Hoewel deze functie bij alle gegevensuitwisselingen op de Roadmap een rol speelt, 
zorgt de onduidelijkheid over de toepassing van zibs hoofdzakelijk voor vertraging. 
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Factsheet Transformatie (9) 
Omschrijving 
functie 

Doordat op dit moment veel verschillende gegevens- en uitwisselformaten 
gebruikt worden, is vertaling nodig van de ene naar de andere organisatie. Er 
zijn geen zorgbrede afspraken over hoe deze vertaling tot stand moet komen.  

Doel  Het doel van de NEN-norm is om afspraken te maken hoe en waar 
transformatie van gegevens tussen systemen dient te gebeuren. De norm 
beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden en dient vrijheidsgraden mee te 
geven hoe de vertaling gemaakt dient te worden. 

Relevantie In de huidige situatie wordt de vertaling lokaal verzorg door elke 
zorgaanbieder met de eigen mogelijkheden en inzichten. Ondanks het stelsel 
van zibs en afspraken over uitwisselformaten is de verwachting dat het 
vertalen van gegevens nog lange tijd deel zal uitmaken van uitwisselingen. 
Daarom zijn afspraken wenselijk. ‘Geautomatiseerd transformeren’ is hierbij 
een wens. Nu moeten de afzonderlijke zorgaanbieders zorgen voor 
transformaties. Dit heeft als risico dat er verschillend getransformeerd gaat 
worden, waardoor de eenheid van taal in gevaar komt. 

Scope Het raakt alle gegevensuitwisselingen, eindgebruikers en systemen. 
Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Middel  
Is een goed hulpmiddel; zonder is het ook mogelijk, maar niet efficiënt 
Haalbaarheid = Hoog  
Geeft meer ruimte om door te gaan met eigen formaten en deze te 
transformeren naar het vereiste formaat en codestelsel. 
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Factsheet Vinden & adresseren zorgverlener (10) 
Omschrijving 
functie 

Bij de uitwisseling moet de verzender de ontvanger kunnen vinden. Als al 
duidelijk is wie de ontvanger is, dan is het gewenst dat het adres van de 
ontvanger éénduidig beschikbaar is. De adressering is afhankelijk van de 
manier waarop uitgewisseld wordt (bij mail: e-mail adres, ….). 
 
Als de ontvanger nog niet bekend is (bijvoorbeeld: wat is de 
dichtstbijzijnde apotheek? Welke longarts kan de specifieke klacht 
behandelen?) dan is een zoekmechanisme gewenst. Als hiermee een 
zorgverlener gevonden is, dan is het adres zoals bovengenoemd gewenst. 

Doel  De NEN-norm dient kaders en richtlijnen te geven om te komen tot 
gedistribueerde centrale oplossingen (ZAI-stelsel) voor het vinden van 
zorgverleners en het aanbieden van adressen van zorgverleners.  

Relevantie Adressen van zorgverleners zijn niet of moeilijk vindbaar. Ze worden 
lokaal onderhouden en zijn al dan niet bewust slecht beschikbaar. De 
verzendende zorgverlener en cliënt willen inzicht welke zorgverleners 
kunnen voldoen aan een bepaalde vraag en hoe zij digitaal bereikbaar zijn. 
Ontvangende zorgverleners willen kenbaar maken voor welke vraag zij 
benaderd kunnen worden en hoe zij digitaal bereikbaar zijn. Er zijn nu 
geïsoleerde oplossingen beschikbaar die niet op elkaar aansluiten. De 
norm gaat verschillende aanbieders (van adresinformatie en andere 
relevante keuze-informatie) helpen om zich te positioneren in het stelsel. 

Scope Het zoeken en vinden van zorgverleners speelt bij veel uitwisselingen. 
Gewenst is de beschikking over alle gegevenselementen die van belang 
zijn om te kunnen kiezen uit het aanbod van zorgaanbieders/verleners. 
Het zijn met name zorgverleners en cliënten die hier belang bij hebben. 
Softwareleveranciers hebben geen belang bij een centrale oplossing. 

Noodzaak / 
haalbaarheid  

Noodzaak = Middel 
Centrale voorziening is van toegevoegde waarde. Zonder wordt 
uitwisseling lastiger maar wel mogelijk. 
Haalbaarheid = Middel 
Er is al veel beschikbaar, zoals ISO-norm, IHE PHD, Wtzi, BIG, KvK, Vzvz 
ZAB. Softwareleveranciers hebben eigen belangen. 
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Bijlage 2 Uitgebreide lijst met generieke functies 
ID Generieke functies (in termen van functies en standaarden) voor 

zorgaanbieder/zorgverlener 
1.  Identificeren van een zorgaanbieder / zorgverlener 
2.  Authenticeren van een zorgaanbieder / zorgverlener 
3.  Autoriseren van een zorgaanbieder / zorgverlener 
4.  Machtigen van een zorgaanbieder / zorgverlener 
5.  Toestemmen van een zorgaanbieder / zorgverlener 
6.  Inzien van data door een zorgaanbieder / zorgverlener (met potentieel reconciliatie van 

data) 
7.  Loggen van events getriggerd door een zorgaanbieder / zorgverlener 
8.  Vinden van cliëntgegevens, met name beschikbare medische informatie van een cliënt bij 

zorgaanbieder / zorgverlener waar de cliënt onder behandeling is (geweest) 
9.  Vinden & adresseren van een zorgaanbieder / zorgverlener (bijvoorbeeld met een 

Knooppuntenregister) 
10.  Veilig mailen en appen van of door een zorgaanbieder / zorgverlener (ontvanger 

respectievelijk verzender) 
11.  Gestructureerd sturen (push) van data door een zorgaanbieder / zorgverlener (met behulp 

van uitwisselingsstandaard) 
12.  Gestructureerd ophalen (pull) van data door een zorgaanbieder / zorgverlener (met behulp 

van uitwisselingsstandaard) 
13.  ZIB Register hergebruiken door een zorgaanbieder / zorgverlener (bijvoorbeeld voor 

transformatie of een use case) 
14.  Transformeren van data voor een zorgaanbieder / zorgverlener 
15.  Abonneren op datamutaties voor een zorgaanbieder / zorgverlener (ontvanger) 
16.  Notificeren van datamutaties door een zorgaanbieder / zorgverlener (verzender) 
17.  Archiveren van data voor een zorgaanbieder / zorgverlener 
18.  Routeren van data voor een zorgaanbieder / zorgverlener (bijvoorbeeld via een 

uitwisselingssysteem) 
 


