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Lijst van afkortingen 
 

- ACP  Advanced Care Planning 

- ANW  Zorg in de avonden, nachten en weekenden 

- HA  Huisarts 

- POH  Praktijkondersteuner, in dit geval meestal gericht op somatiek of  

ouderenzorg 

- VVT  Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

- ECD  Elektronisch cliënten dossier 

- EPD  Elektronisch patiënten dossier 

- HIS  Huisartsen informatie systeem 

- KIS  Ketenzorg informatie systeem 

- SSO  Single Sign On 

- VIPP  Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional 
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Samenvatting 
 

Medio 2020 zijn de Friese huisartsenvereniging (FHV) en een aantal Friese aanbieders van verpleging, 

verzorging en thuiszorg (VVT) gestart met een traject met het doel om de digitale samenwerking 

tussen HA en VVT te verbeteren. Deze notitie beschrijft het proces, de conclusies van het project en 

dient als een advies ter besluitvorming over het vervolg voor bestuurders van de Friese huisartsen en 

VVT aanbieders.  

 

1. Probleembeschrijving en aanleiding van het project 

Aanleiding van het project was de lancering en het stoppen van het samenwerkingsportaal Helder 

van Nedap en de opkomst van de samenwerkingsplatforms VitalHealth (Phillips) en VIP 

Samenwerken (Topicus). Door het gebruik van de verschillende samenwerkingsplatforms, met ieder 

verschillende toegevoegde waarden en tekortkomingen, registreren professionals in de 

huisartsenzorg en VVT vaak dubbel in de zorg rondom kwetsbare ouderen thuis. Namelijk: in het 

eigen dossier (EPD / ECD) en in één of meerdere samenwerkingssystemen (VIP, Vitalhealth, Helder, 

etc.). Het voorkomen van dubbele registratie en het verbeteren van digitale samenwerking is van 

groot belang, omdat de druk op zorgprofessionals toeneemt als gevolg van de dubbele vergrijzing en 

het feit dat kwetsbare ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Een uitgebreide analyse van het 

probleem is beschreven in Hoofdstuk 1.  

 

2. Scope en aanpak opdracht 

Eind 2020 hebben De Friese Huisartsenvereniging (FHV) en een aantal Friese thuiszorgaanbieders 

(Kwadrantgroep, Thuiszorg Het Friese Land en Thuiszorg zuidwest Friesland), gebruik makend van 

Nedap als ECD, ROS Friesland gevraagd hen bij dit project te ondersteunen. Begin 2021 is een 

kerngroep geformeerd met deskundigen vanuit ROS Friesland, Kwadrantgroep, Dokterszorg en 

GERRIT. Het kernteam heeft in overleg met haar opdrachtgevers een aantal uitgangspunten en 

afbakening voor de opdracht gekozen, beschreven in Hoofdstuk 2 van deze notitie. De focus in dit 

project lag op de digitale samenwerking rondom kwetsbare ouderen thuis, tussen enerzijds de 

huisarts/praktijkondersteuner en anderzijds de VVT (wijkverpleegkundige, verzorgende (IG) en 

coördinerend verpleegkundige).  

 

3. Use case en Eisen en wensen 

Om de knelpunten goed in kaart te krijgen en eisen en wensen t.a.v. de toekomstige werkwijze mee 

te nemen, is een klankbordgroep huisartsenzorg en een klankbordgroep VVT geformeerd. In de 

klankbordgroep HA hebben huisartsen, praktijkondersteuners ouderenzorg en verpleegkundig 

specialisten deelgenomen vanuit heel Friesland. In de klankbordgroep VVT is gesproken met 

wijkverpleegkundigen. Een belangrijke uitkomst van de gesprekken die zijn gevoerd in het kernteam 

en met de klankbordgroepen, is dat zorgverleners idealiter werken vanuit het eigen 

informatiesysteem (HIS/KIS of ECD). In de nieuwe digitale samenwerking moet het mogelijk zijn om 

dossierinformatie en communicatie tussen professionals uit te wisselen. Zorgprofessionals 

ontvangen op het juiste moment de juiste meldingen (push) én hebben inzage in actuele gegevens 

wanneer zij dat nodig hebben (pull) en kunnen dit (desgewenst gestructureerd) overnemen in het 

eigen dossier. Op basis van de uitkomsten zijn o.a. use-cases opgesteld, die de toekomstige gewenste 

werkwijze beschrijven. Deze vindt u in Hoofdstuk 3.  
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4. Beschrijving van oplossingsrichtingen (scenario’s) en leerpunten 

Aan de hand van de use-case en de lijst van eisen en wensen zijn meerdere gesprekken gevoerd met 

de leveranciers van de meest gebruikte ICT samenwerkingssystemen in Friesland, over mogelijke 

oplossingsrichtingen. Zoals eerder beschreven zijn dit Nedap, Phillips VitalHealth en Topicus. Naast 

de leveranciersgesprekken is onderzoek gedaan naar oplossingsroutes die zijn gevolgd elders in het 

land. In dit hoofdstuk worden vijf scenario’s beschreven, in de Figuur hieronder weergegeven.  

 

 
 

De inventarisatie naar oplossingsscenario’s is in dit hoofdstuk beschreven, om stakeholders in 

Friesland mee te nemen in de mogelijkheden voor het beschreven probleem en mogelijke voordelen 

en beperkingen van ieder scenario. De scenario’s zijn gescoord volgens verschillende criteria, uit een 

gezet in bijgevoegde powerpoint presentatie. Dit is in detail beschreven in Hoofdstuk 4. 

 

‘Overall’ beschouwd is tijdens deze inventarisatie geconcludeerd dat het vinden van een software-

oplossing, die voldoet aan de gestelde eisen, op korte termijn niet haalbaar is. Op dit moment 

werken de huisartsen, POH’ers, medewerkers in de wijkzorg allemaal in de basis vanuit hun eigen 

elektronisch dossier dat specifiek is ingericht en aansluit bij de specifieke zorg die ze vanuit hun 

professie verlenen. Er is geen gezamenlijk dossier of digitaal platform waar de zorg aan ouderen 

samenkomt en waar binnen met elkaar samen kan worden gewerkt en informatie kan worden 

uitgewisseld. Hoewel er vele verschillende middelen worden ingezet om met andere disciplines 

gegevens uit te wisselen en te communiceren, zijn de mogelijkheden daartoe nog heel beperkt. 

Tijdens dit traject is geleerd dat er momenteel landelijk veel ontwikkelingen en initiatieven gaande 

zijn die kansen geven om de digitale samenwerking te verbeteren. Het traditionele ‘werken in 

domeinen’ wordt steeds meer toegewerkt naar ‘netwerkzorg’. Echter dit wordt (nog) niet 

ondersteund door ICT systemen. 

 

Om netwerkzorg te realiseren moeten veel afspraken worden gemaakt, o.a. over de wijze waarop 

wordt samengewerkt, informatie wordt uitgewisseld en systemen communiceren. Standaardisatie 
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van gegevensuitwisseling is een belangrijke eerste stap. Er zijn op dit moment verschillende 

landelijke programma’s gaande om vorm te geven aan de gegevensuitwisseling tussen patiënt en 

professional. Omdat in deze zogenaamde  IPP programma’s standaardisatie van 

gegevensuitwisseling een belangrijke rol speelt, zal dit naar verwachting de gegevensuitwisseling 

tussen professionals gemakkelijker maken.  

 

Helaas is landelijk en tijdens dit traject geconstateerd er tussen leveranciers verschil van inzichten 

dan wel concurrerende bewegingen bestaan, waardoor leveranciers niet tot elkaar komen en geen 

gezamenlijke afspraken maken over de wijze waarop zij gegevens kunnen uitwisselen. Zo zijn er nog 

twee verschillende architecturen wat betreft patiënttoestemming en authenticatie: NUTS (reeds 

geïmplementeerd) en Mitz (nog in ontwikkeling). Een aantal leveranciers zet in op de één en een 

aantal op de ander.  

 

Het kernteam realiseert zich dat goede digitale samenwerking tussen het huisartsen domein en VVT 

in Friesland voor de nabije en verdere toekomst essentieel zal zijn om toekomstige knelpunten zoals 

krapte in het zorgaanbod het hoofd te kunnen bieden. Hoofdstuk 5 beschrijft daarom het advies aan 

bestuurders en beleidsmakers om de digitale samenwerking tussen HA en VVT structureel te 

verbeteren. Helder zal op korte termijn (medio 2021) verdwijnen, wat inhoudt dat huisartsen en 

praktijkondersteuners op dat moment geen inzicht hebben in VVT dossierinformatie. Naast dit advies 

voor de middellange- lange termijn geven onderstaande beschreven scenario’s dus inzicht in korte 

termijn-/middellange termijn oplossingen om de situatie mogelijk tijdelijk te verbeteren.  

 

5. Advies voor vervolg 

Om de digitale samenwerking tussen HA en VVT in de zorg rondom kwetsbare ouderen te 

verbeteren, moeten partijen in de HA-zorg en VVT en wellicht ook andere domeinen hier samen 

afspraken over maken en tijd investeren om het scenario te realiseren. Alleen op deze manier kan 

zogenaamde interoperabiliteit tussen twee of meerdere zelfstandig opererende organisaties 

ontstaan. Hoe hieraan vorm gegeven kan worden is in dit hoofdstuk beschreven, aan de hand van het 

5 lagen interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale 

informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz adviseert middels het door hen ontwikkelde vijf lagen model 

hoe een regio kan komen tot goede digitale samenwerking: vanuit visie werkt men toe naar beleid, 

van beleid naar zorgproces, van zorgproces naar de gewenste informatie-uitwisseling en van daaruit 

kan pas op zoek worden naar een passende applicatie. Dit hoofdstuk beschrijft stapsgewijs het advies 

aan Friese beleidsmakers en bestuurders van huisartsenzorg en VVT, hoe vervolg te geven aan dit 

traject, om de digitale samenwerking tussen HA- en VVT te verbeteren.  
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1. Probleembeschrijving – aanleiding project 
 

Belang van digitale samenwerking  
Veel verschillende professionals zijn betrokken in de zorg rondom kwetsbare ouderen thuis. De 

huisarts, praktijkondersteuners (POH) en de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) spelen een 

belangrijke rol. Lang was de thuiszorgmap de standaard voor registratie van zorginformatie en 

communicatie tussen professionals. Vitale waarden en behandelwensen werden in de thuiszorgmap 

opgenomen, de huisarts noteerde een opdracht voor de thuiszorg of er werd een berichtje 

geschreven over hoe het die dag met de cliënt ging. In verband met de AVG wetgeving is de 

thuiszorgmap niet langer toegestaan en registreren zorgprofessionals tegenwoordig in hun eigen 

elektronische dossier / informatie systeem, volgens hun eigen standaarden. De huisarts in het 

elektronisch patiënten dossier (EPD) / huisartsen informatie systeem (HIS), de thuiszorg in zijn eigen 

elektronisch cliënten dossier (ECD).  

 

Veel professionals in de zorg missen met het werken in het eigen dossier, het uitwisselen van 

belangrijke dossiergegevens en een middel om goed met elkaar te communiceren. Wanneer de 

huisarts bij een patiënt komt tijdens zijn visite mist hij informatie wat de wijkverpleging heeft 

geobserveerd in de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld op het gebied van pijnklachten of bij een 

vermoeden van een delier. De huisarts kan ook geen informatie geven richting de 

wijkverpleegkundige over zijn bevindingen of een opdracht geven. Goede communicatie over 

thuiswonende kwetsbare ouderen wordt van steeds groter belang omdat de druk op 

zorgprofessionals toeneemt als gevolg van de dubbele vergrijzing en het feit dat kwetsbare ouderen 

steeds langer thuis blijven wonen.  

 

Huidige werkwijze: verschillende samenwerkingssystemen  
Zowel in de huisartsenzorg als VVT worden naast het eigen elektronische dossier, systemen ingezet 

waarmee afstemming met andere disciplines plaatsvindt of waarmee men inzage krijgt in elkaars 

dossierinformatie. Voorbeelden hiervan zijn: het samenwerkingsportaal Helder van Nedap en de 

ketenzorg informatie systemen VIP en Vitalhealth. Helder is door Nedap (ECD leverancier van veel 

Friese thuiszorgaanbieders) gelanceerd medio 2018, en geeft huisartsen toegang tot de belangrijke 

ECD dossierinformatie van de eigen patiënten. Huisartsen en praktijkondersteuners moeten apart 

inloggen op Helder, wat voor hen niet wenselijk is. Terwijl de Friese huisartsen vereniging (FHV) 

medio 2020 nog werkt aan de implementatie van Helder in de Friese huisartsenpraktijken, 

communiceert Nedap medio 2021 te zullen stoppen met de doorontwikkeling van Helder omdat het 

gebruik onder huisartsen achter blijft.  

 

Op de samenwerkingsplatforms VIP en VitalHealth kunnen de HA/POH en VVT gezamenlijk 

registreren. VIP en Vitalhealth hebben voor de samenwerking rondom thuiswonende kwetsbare 

ouderen een module ontwikkeld, aanvullend op kun ketenzorgmodules (CRVM, Diabetes, COPD). 

Met name praktijkondersteuners maken gebruik van VIP en Vitalhealth als informatiesysteem voor 

ketenzorg (KIS). Er is een koppeling tussen het KIS en HIS aanwezig, waardoor de huisarts de 

informatie ook zichtbaar heeft. Bijlage 1 geeft een beschrijving van de functionaliteiten van de 

systemen Helder, VIP en VitalHealth. 
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Probleem huidige werkwijze 
De tot nu toe geïntroduceerde samenwerkingsplatforms tussen HA en VVT hebben allen een 

belangrijke tekortkoming: het platform koppelt goed met het bron registratiesysteem van het ene 

domein (VVT / HA), terwijl het andere domein (VVT / HA) allerlei dubbele registraties moet voeren.  

 

De Figuur hieronder geeft dit weer: De systemen VIP en VitalHealth (VH) zijn goed gekoppeld aan het 

huisartsen informatie systeem (HIS). De VVT medewerker benadert dit systeem buiten het eigen ECD 

om, met een aparte inlog. De VVT medewerker voert met het werken in VIP en VitalHealth dubbele 

registratie in het eigen systeem  (ECD) en in dit portaal (KIS).  

 

De schets laat ook zien dat Helder goed gekoppeld is aan het ECD systeem van Nedap (ONS 

genaamd). Om VVT dossierinformatie in te zien, benaderen huisarts/POH Helder buiten hun EPD/HIS 

om, met een aparte inlogcode. De HA/POH voeren dubbele registratie: in het eigen systeem (HIS / 

KIS) en in Helder*.  

  
Daar komt bij dat huisartsen / thuiszorgorganisaties verschillende HIS/ECD systemen en bijpassende 

portalen/platforms gebruiken, wat ervoor zorgt dat huisartsen en VVT allerlei apps op hun telefoon 

en laptop hebben om toegang tot de gegevens in het andere domein te krijgen. 

 

Huidige systemen die samenwerking in de zorg rondom de kwetsbare ouderen moeten faciliteren, 

voldoen niet aan de eisen en de wensen (gewenste werkwijze) van de eindgebruikers. Dit komt 

o.a. door benodigde dubbele registratie en verschillende afspraken per zorgaanbieder. Daarnaast 

zal Helder stoppen met de doorontwikkeling. De op dit moment beschikbare VVT 

dossierinformatie zal daarmee wegvallen.  

 

Er is veel onduidelijkheid rondom het gebruik van de systemen, waardoor er nog veel (extra) wordt 

getelefoneerd*. Dit schetst het belang van goede werkafspraken en systemen om deze situatie te 

verbeteren. 

 
*Naast de beschreven systemen in de tekening, worden er ook allerlei andere communicatiesystemen gebruikt tussen 

professionals in het netwerk rondom de patiënt. Denk hierbij aan OZOverbindzorg, eGPO, Siilo, secure e-mail, Zivver maar 

ook de telefoon. De reden dat er naast systemen als VIP / VitalHealth nog andere communicatie systemen ingezet worden 

door een huisarts/POH is bijvoorbeeld, omdat niet alle patiënten ingeschreven bij de huisartsenpraktijk in VITALHEALTH/VIP 

staan ingeschreven. Veel huisartsenpraktijken nemen alleen kwetsbare patiënten op in deze systemen.  
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2. Scope en aanpak  
 

Doel van de opdracht 
De Friese huisartsenvereniging en grote thuiszorgaanbieders in Friesland, die gebruik maken van 

Nedap, vrezen dat met de huidige werkwijze en het verdwijnen van Helder problemen ontstaan. Er 

ontstaat een gebrek aan benodigde informatie rondom het thuiszorgdomein in de huisartsenpraktijk. 

Dit brengt de kwaliteit van de zorg van kwetsbare thuiswonende ouderen in gevaar. De FHV en een 

aantal Friese VVT aanbieders hebben ROS Friesland gevraagd om samen met de zorgverleners en 

leveranciers mogelijke oplossingen te verkennen. De werkwijze en partijen waarmee is samen 

gewerkt zijn terug te vinden in Bijlage 2 en Bijlage 3.  

 

Uitgangspunten / afbakening van de opdracht 
Voor dit project zijn een aantal uitgangspunten gekozen. Dit gezien de complexiteit van het 

onderwerp. Een duidelijke afbakening is daarvoor van belang en als volgt: 

 

- Zorg overdag nu als focus, ANW zorg fase 2 

De zorg voor kwetsbare ouderen overdag verschilt van de zorg in de avonden, nachten en 

weekenden (ANW uren). Een belangrijke factor is dat de huisartsenzorg in de ANW uren 

wordt waargenomen. Voor wat betreft de zorg overdag hebben huisartsen en VVT vaak 

afspraken over de communicatie omtrent de patiënt. Voor de zorg in de ANW uren zijn deze 

afspraken er niet en is er op dit moment weinig contact tussen HA-zorg en de VVT. Deze 

situatie is erg vervelend en levert problemen op. Omdat in de ANW uren huisartsen ook van 

een ander dossiersysteem gebruik maken, richt dit project zich in de eerste fase op de zorg 

overdag. Echter, het vinden van een goede oplossing voor zorg in de avond, nacht en 

weekenden zal een belangrijk opgave blijven voor de toekomst, gezien hier ook veel 

problemen ontstaan. 

 

- Focus op een aantal gebruikers: 

In de afstemming rondom de kwetsbare oudere worden vaak veel verschillende disciplines 

betrokken, zoals de fysiotherapeut, apotheker, diëtist, specialist ouderengeneeskunde, etc. 

Dit project wordt in eerste instantie gericht op daar waar de meeste afstemming plaatsvindt: 

tussen de huisarts/praktijkondersteuner en de VVT (wijkverpleegkundige, verzorgende (IG) 

en coördinerend verpleegkundige). 

 

- De belangrijkste doelgroep: thuiswonende ouderen 

Kwetsbare ouderen wonen thuis, in een verzorgende setting of in een verpleeghuissetting 

(intramuraal). In de verpleeghuissetting is de huisarts meestal geen behandelaar. Dit project 

richt zich op kwetsbare ouderen thuis of in een verzorgingshuis.  
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3. Use case en Eisen en wensen 
Samen met de klankbordgroep huisartsen en VVT is nagedacht over de gewenste werkwijze. Dit 

hoofdstuk beschrijft de uitwerking daarvan aan de hand van een use-case en lijst met eisen en 

wensen. De huisarts / praktijkondersteuners en VVT beschrijven hierin de wijze waarop zij elkaars 

dossiergegevens kunnen inzien (gestructureerde gegevensuitwisseling) en met elkaar wensen te 

communiceren (ongestructureerde gegevensuitwisseling) over de thuiswonende oudere.  

 

Use case : beschrijving van de gewenste toekomstige werkwijze 

Scenario 1: Reguliere visite wijkverpleegkundige – registratie – communicatie POH 

Mevrouw Jansen (87) woont al meer dan 50 jaar in Kollum. Mevrouw is weduwe van Johannes. Sinds 

een aantal jaren gaat de gezondheid van mevrouw achteruit. Zij heeft diabetes, is slecht ter been en 

beginnend dementerend. Mevrouw redt het tot nu toe altijd nog om zelfstandig thuis te wonen, met 

de juiste zorg en ondersteuning aan huis. Zo komt twee maal daags de wijkverpleegkundige langs 

voor de kousen en medicatie, éénmaal per week komt de huishoudelijke hulp en regelmatig wordt 

mevrouw bezocht door de huisarts en haar prakondersteuner.  

 

Zaterdag aan het einde van de middag, voor het avondeten, komt wijkverpleegkundige Rinske langs 

voor de diabetes medicatie. Rinske meet de glucose waarden bij mevrouw Jansen en constateert dat 

de bloedsuikerspiegel aan de hoge kant is. Mevrouw Jansen geeft aan dat zij die dag veel heeft 

gesnoept, haar kinderen en kleinkinderen waren op visite geweest. Rinske noteert de glucose 

waarden in haar elektronisch dossier (ECD) en registreert de oorzaak van de hoge glucose waarden. 

De vitale waarden (bloedsuiker) en registratie door de WVP worden automatisch gekoppeld naar het 

samenwerkingsplatform waarop de professionals in het netwerk rondom de zorg voor mevrouw 

Jansen samenwerken. Dit is prettig, want zo is de huisartsenpraktijk ook op de hoogte van de 

glucosewaarden en de afwijking hierin vandaag. Rinske bedenkt zich dat als deze afwijking vaker 

voorkomt, zij met de praktijkondersteuner van de HAP in overleg zal gaan over een eventuele 

wijziging in de medicatie of een doorverwijzing naar een diëtist. Het automatisch doorsturen van de 

informatie werkt erg prettig, zo is iedereen geïnformeerd. Praktijkondersteuner Anja is al sinds 2015 

werkzaam in huisartsenpraktijk Bultjes en kent mevrouw Jansen goed. POH Anja ziet in het 

samenwerkingsplatform dat zij een bericht heeft ontvangen van de WVP. Anja leest het bericht en 

met behulp van de knop ‘vitale waarden overnemen’ neemt zij de glucosewaarden over in het KIS / 

HIS van de huisartsenpraktijk.  

 

Scenario 2: Visite door POH - medicatie controle en ACP  

Praktijkondersteuner Anja gaat regelmatig op visite bij mevrouw Jansen om te kijken hoe het gaat. 

Voordat Anja aan de visite begint bekijkt zij het samenwerkingsplatform en leest zij de registratie die 

de VVT heeft gedaan na. Anja ziet dat de bloedsuiker spiegel van mevrouw Jansen af en toe wat te 

hoog is. Anja bespreekt tijdens de visite met mevrouw Jansen dat zij de WVP in dat geval wat meer 

insuline mag geven en noteert dit op het platform. De wijkverpleegkundige ontvangt dit bericht 

automatisch in het ECD en de wijkverpleging ontvangt hiervan een melding. Ook in het HIS wordt 

hiervan automatisch een notificatie gemaakt. De registratie dat Anja bij mevrouw Jansen op visite is 

geweest kan de VVT desgewenst nalezen.  

 

De functionaliteit is grafisch beschreven in een use-case diagram in Bijlage 4.  
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Beschrijving eisen en wensen  
Middels gesprekken met zowel de klankbordgroep VVT als de klankbordgroep huisartsen, zijn de 

belangrijkste eisen en wensen bepaald die de gebruikers (HA, POH, Wijkverpleegkundige, 

Verzorgende (IG), Coördinerend verpleegkundige) stellen aan de digitale samenwerking. Hieronder 

zijn deze eisen en wensen beschreven die de basis hebben gevormd voor onderzoek in het veld en 

gesprekken met leveranciers over mogelijke oplossingen voor Friesland.  

 

Toegang tot gegevens en registratie aan de bron 

Eisen 

- Het eventuele platform is eenvoudig benaderbaar vanuit het HIS. Bij voorkeur is een losse 

applicatie direct benaderbaar vanuit het bronsysteem (HIS, KIS en ECD)  

- Dossierinformatie is up-to-date (bij voorkeur volledig automatisch) 

- Belangrijke documentatie kan automatisch of naar keuze en desgewenst gestructureerd 

worden overgenomen in het eigen dossier, zonder gegevens over te typen (AMO, deellijst, 

ACP plannen, wilsverklaring, etc.); 

 

Inzage in dossiergegevens – Pull – dossierinformatie desgewenst ophalen 

Eisen 

- De HA, POH en VVT hebben allen inzage in bepaalde informatie vanuit het andere domein en 

desgewenst gestructureerd over te nemen in het dossier.  

 

o De huisarts, POH en VVT hebben inzage in: 

▪ Netwerk van professionals betrokken bij de patiënt/cliënt 

▪ Regie professional in de zorg voor de patiënt/cliënt 

▪ Eerste contactpersoon van de patiënt/cliënt 

 

o De huisarts/POH heeft inzage in onderstaande 

▪ Zorgplan van de VVT 

▪ Bevindingen rondom de patiënt (vrije tekst – verslaglegging door VVT) 

 

o De huisarts/POH ontvangt dossiergegevens omtrent vitale waarden op een 

gestructureerde wijze in het eigen dossier:   

▪ Gewicht 

▪ Lengte 

▪ Temperatuur 

▪ Bloeddruk 

▪ Saturatie 

▪ Pols  

▪ Glucose 

 

Wensen 

- De huisarts/POH kan eventuele afspraken die gemaakt zijn rondom ACP (o.a. 

reanimatiebeleid) delen met de VVT. 
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- De huisarts heeft zelf de mogelijkheid om bij specifieke informatie bepaalde doelgroepen 

inzage te geven, zoals familie / naaste.    

 

- De VVT heeft inzage in de volgende gegevens van de HA/POH: 

o Medische diagnoses 

o Inzage behandelafspraken (zoals reanimatie beleid) 

 

Communicatie – Push – consultatie en uitvoeringsverzoeken 

Eisen 

- De HA/POH en VVT kunnen elkaar veilig een bericht (vraag / opdracht) toesturen, die direct 

bij de ontvangende partij binnen komt. Zij krijgen hiervan actief een melding.  

o Binnen de patiënt context 

o Buiten de patiënt context 

 

Wensen 

- De HA / POH / VVT zien in het communicatie platform van elkaar wie wanneer aanwezig is.  

 

- De HA/POH kan binnen de patiënt context een opdracht tot voorbehouden handeling 

toesturen (geldig uitvoeringsverzoek - volgens format) toesturen aan de VVT. 

 

- De HA/POH en VVT kunnen veilig bericht uitsturen (vraag / opdracht) toesturen en 

ontvangen met (naar keuze) de betrokken professionals rondom de patiënt (push) zoals 

diëtisten, apothekers, fysiotherapeuten en specialist ouderengeneeskunde. Het betreft 

hierbij met name medicatie en palliatief beleid; 

o Binnen de patiënt context 

o Buiten de patiënt context 

 

- De HA/POH en VVT kunnen naar keuze professionals toevoegen in het netwerk die met hen 

kunnen meelezen. 

 

- Het netwerk kan het multidisciplinair overleg voorbereiden middels een gestructureerd 

format.  
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4. Beschrijving van oplossingsrichtingen (scenario’s) 
 

Samenvattend over de scenario’s 
Aan de hand van de use-case en de lijst van eisen en wensen zijn meerdere gesprekken gevoerd met 

de leveranciers van de meest gebruikte ICT samenwerkingssystemen in Friesland, over mogelijke 

oplossingsrichtingen. Zoals eerder beschreven zijn dit Nedap, Phillips VitalHealth en Topicus. Naast 

de leveranciersgesprekken is onderzoek gedaan naar oplossingsroutes die zijn gevolgd elders in het 

land. In dit hoofdstuk worden vijf scenario’s beschreven, in de Figuur hieronder weergegeven. 

Belangrijk om hierbij te vermelden dat het gaat om relatief korte termijn oplossingen / 

verbetermogelijkheden voor het op dit moment ervaren probleem. Opdrachtgevers hebben daarbij 

uitgesproken bij voorkeur eerst te kijken naar oplossingen met leveranciers van systemen die op dit 

moment met name in Friesland worden ingezet.   

 

De inventarisatie naar oplossingsscenario’s is in dit hoofdstuk beschreven, om stakeholders in 

Friesland mee te nemen in de mogelijkheden voor het beschreven probleem en mogelijke voordelen 

en beperkingen van ieder scenario. De scenario’s zijn gescoord volgens verschillende criteria, uit een 

gezet in bijgevoegde powerpoint presentatie.   

 

 
 

Overall leerpunten uit dit traject 
‘Overall’ beschouwd is tijdens deze inventarisatie geconcludeerd dat het vinden van een software-

oplossing, die voldoet aan de gestelde eisen, op korte termijn niet haalbaar is. Op dit moment 

werken de huisartsen, POH’ers, medewerkers in de wijkzorg allemaal in de basis vanuit hun eigen 

elektronisch dossier dat specifiek is ingericht en aansluit bij de specifieke zorg die ze vanuit hun 

professie verlenen. Er is geen gezamenlijk dossier of digitaal platform waar de zorg aan ouderen 

samenkomt en waar binnen met elkaar samen kan worden gewerkt en informatie kan worden 

uitgewisseld. Hoewel er vele verschillende middelen worden ingezet om met andere disciplines 
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gegevens uit te wisselen en te communiceren, zijn de mogelijkheden daartoe nog heel beperkt. 

Tijdens dit traject is geleerd dat er momenteel landelijk veel ontwikkelingen en initiatieven gaande 

zijn die kansen geven om de digitale samenwerking te verbeteren. Het traditionele ‘werken in 

domeinen’ wordt steeds meer toegewerkt naar ‘netwerkzorg’. Echter dit wordt (nog) niet 

ondersteund door ICT systemen. 

 

Om netwerkzorg te realiseren moeten veel afspraken worden gemaakt, o.a. over de wijze waarop 

wordt samengewerkt, informatie wordt uitgewisseld en systemen communiceren. Standaardisatie 

van gegevensuitwisseling is een belangrijke eerste stap. Er zijn op dit moment verschillende 

landelijke programma’s gaande om vorm te geven aan de gegevensuitwisseling tussen patiënt en 

professional. Omdat in deze zogenaamde  IPP programma’s standaardisatie van 

gegevensuitwisseling een belangrijke rol speelt, zal dit naar verwachting de gegevensuitwisseling 

tussen professionals gemakkelijker maken.  

 

Helaas is landelijk en tijdens dit traject geconstateerd er tussen leveranciers verschil van inzichten 

dan wel concurrerende bewegingen bestaan, waardoor leveranciers niet tot elkaar komen en geen 

gezamenlijke afspraken maken over de wijze waarop zij gegevens kunnen uitwisselen. Zo zijn er nog 

twee verschillende architecturen wat betreft patiënttoestemming en authenticatie: NUTS (reeds 

geïmplementeerd) en Mitz (nog in ontwikkeling). Een aantal leveranciers zet in op de één en een 

aantal op de ander.  

 

In december 2020 schreef demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een 

Kamerbrief dat de overheid streeft naar meer balans tussen aanbieders van zorg-ICT en 

zorgaanbieders. Uniforme afspraken voor interoperabiliteit, meer regie op open standaardisatie, een 

gelijk speelveld, zeggenschap van zorgverleners over zorgdata en aanpak van zwakke schakels in de 

infrastructuur moeten tot een goed werkend informatiestelsel leiden. Dit moet weer tot juiste 

zorginformatie op de juiste plek op het juiste moment leiden: een belangrijke voorwaarde voor 

goede zorg, schrijft de bewindsvrouw in een Kamerbrief. 

 

Het kernteam realiseert zich dat goede digitale samenwerking tussen het huisartsen domein en VVT 

in Friesland voor de nabije en verdere toekomst essentieel zal zijn om toekomstige knelpunten zoals 

krapte in het zorgaanbod het hoofd te kunnen bieden. Hoofdstuk 5 beschrijft daarom het advies aan 

bestuurders en beleidsmakers om de digitale samenwerking tussen HA en VVT structureel te 

verbeteren. Helder zal op korte termijn (medio 2021) verdwijnen, wat inhoudt dat huisartsen en 

praktijkondersteuners op dat moment geen inzicht hebben in VVT dossierinformatie. Naast dit advies 

voor de middellange-/lange termijn geven onderstaande beschreven scenario’s dus inzicht in korte 

termijn-/middellange termijn oplossingen om de situatie mogelijk tijdelijk te verbeteren.  

 

Scenario 1: Verbeteren van huidige werkprocessen zonder nieuw software systeem 

Zoals in Hoofdstuk 1 beschrijven vindt de afstemming tussen HA – en VVT in Friesland plaats middels 

veel verschillende tools, waaronder: OZO verbindzorg, eGPO, Siilo, telefonisch contact, per mail, per 

brief, en via de communicatieplatforms Helder, VIP en Vitalhealth. Omdat de geprefereerde 

werkwijze verschilt tussen huisartsenpraktijk en VVT aanbieder, is het bij een gewenst 

overlegmoment zoeken welke tool hiervoor ingezet moet worden. Wijkverpleegkundigen geven het 

voorbeeld dat wanneer zij adhoc willen afstemmen en de huisarts proberen te bellen, er geregeld 

https://www.icthealth.nl/nieuws/vws-versterkt-regie-voor-meer-openheid-zorg-ict-stelsel/
https://www.icthealth.nl/nieuws/vws-versterkt-regie-voor-meer-openheid-zorg-ict-stelsel/
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wordt aangegeven dat op een andere manier contact dient te worden gezocht met de huisarts. 

Huisartsen gaven aan dat iedere VVT organisatie gebruik maken van verschillende portalen voor 

afstemming. Dit vergt voor zowel het HA als het VVT domein het aanleren van verschillende 

manieren van werken en gebruik van verschillende platforms en systemen. Dit is tijdsintensief en 

daardoor voor beide domeinen vaak frustrerend.  

 

Ook in andere regio’s in  ederland is dit probleem geconstateerd en door partijen onderzocht hoe 

dit verbeterd kan worden. Omdat het ontwikkelen en implementeren van een geschikte tool een 

lange termijn ontwikkeling betreft, werken partijen op korte termijn aan bijvoorbeeld regionale 

betere werkafspraken over de wijze van afstemming. Dit zorgt voor een efficiëntie slag op korte 

termijn, wat het samen werken aan een geschikte lange termijn oplossing ook gemakkelijker maakt. 

In een soortgelijk traject met vergelijke doelstelling in Leiden heeft men voor dit scenario gekozen 

om de digitale samenwerking HA – VVT te verbeteren.  

 

Scenario 2: Helder aanhouden 

Zoals eerder in deze notitie beschreven is Helder geïntroduceerd als applicatie voor huisartsen om 

VVT dossierinformatie in te zien. Nedap, de leverancier van Helder, heeft aangegeven dat Helder 

vanaf medio 2021 zal verdwijnen. Dit betekent voor huisartsen en praktijkondersteuners dat zij VVT 

dossierinformatie niet langer inzichtelijk zullen hebben. Een structurele oplossing zal op korte termijn 

niet voorhanden zijn, zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven. Een afvaardiging van 

huisartsen en VVT bestuurders zouden kunnen besluiten met Nedap in gesprek te gaan over het 

mogelijk langer aanhouden of door ontwikkelen van Helder. Op die manier blijft de benodigde 

informatie mogelijk toch inzichtelijk en middels een doorontwikkeling, die interessant zou kunnen 

zijn voor beide partijen, kan de gebruikersvriendelijkheid mogelijk verbeterd worden. Omdat Helder 

door huisartsen buiten het HIS om benaderd moet worden, en VVT voor het inzien van HA informatie 

in gebruik moet blijven, wordt dit scenario gezien als een korte-/ middellange termijn oplossing. 

Daarbij komt dat een evaluatie op aspecten zoals gebruikersgemak en veiligheid ingezet zou kunnen 

worden, om het product ook voor de korte termijn mogelijk te kunnen verbeteren.  

 

Scenario 3: Single Sign On  
Single Sign On (SSO) is een koppeling die eindgebruikers in staat stelt om eenmalig in te loggen, 

waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere applicaties. De huisarts kan bijvoorbeeld 

met SSO inloggen in het ECD van de Wijzorg en we kennen deze toepassing van het inloggen op 

websites met onze google-accounts. Het belangrijk voordeel van SSO is dat de gebruiker geen 

veelvoud aan verschillende wachtwoorden hoeft te onthouden.  

 

De SSO als oplossingsscenario is verkend, omdat eindgebruikers (zoals HA als VVT) het inloggen in 

verschillende applicaties, buiten het eigen dossiersysteem, als belangrijk bezwaar hebben 

opgegeven. SSO zou mogelijkheden kunnen bieden de gebruikersvriendelijkheid van losse applicaties 

te verbeteren, bijvoorbeeld door (1) de gebruiker in het huisartsen domein vanuit het HIS / KIS direct 

door te linken naar een applicatie die ECD informatie toont (bijvoorbeeld Helder) en door (2) 

gebruikers in het VVT domein vanuit het ECD direct door te linken naar het HIS / KIS.  

 

Geconstateerd is dat er naast bovenstaande voordelen ook belangrijke nadelen zitten aan SSO, 

namelijk:   
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• SSO is geen oplossing voor het probleem van dubbele registratie, in het eigen elektronisch 

dossier en samenwerkingsportalen. Ook met het implementeren van deze oplossing zullen 

gebruikers daar nog veel tijd aan kwijt zijn. 

• SSO brengt een grote beheer last met zich mee. Rollen/rechten van gebruikers moeten 

nauwkeurig worden bijgehouden, omdat het anders snel kan voorkomen dat gebruikers 

informatie zien die zij niet mogen inzien.  

• Een SSO realiseren zo eenvoudig zoals het voorbeeld hierboven (wat we kennen van google 

en facebook) is juridisch niet toegestaan. Er is extra authenticatie nodig (2 weg 

authenticatie), bijvoorbeeld middels een UZI-pas, IRMA app, of code. Er moet aanvullend 

onderzoek plaatsvinden met de gebruikers of dat voldoende gebruikersvriendelijk is. 

• Het is onzeker of de gebruiker binnen een acceptabel aantal muisklikken de benodigde 

informatie kan bereiken. 

• Gebruikers komen via de SSO koppeling in een andere softwareomgeving die ze zich eigen 

moeten maken om de juiste informatie te kunnen raadplegen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat SSO een meerwaarde kan hebben op de korte termijn maar dat dit 

een hoge beheers last en lage gebruikersvriendelijkheid met zich meebrengt. Met SSO is maar een 

klein deel van de oplossing voor gebruikers gevonden, omdat de dubbele registratielast zal blijven. 

Mochten bestuurders dit scenario als korte termijn oplossing overwegen, dan moet worden 

onderzocht of de beheerskosten opwegen tegen de extra gerealiseerde gebruiksvriendelijkheid.   

Tevens is het van belang om te realiseren dat om de lange termijn ontwikkelingen van een 

gezamenlijke omgeving voor digitale samenwerking mogelijk te maken, zorgorganisaties al een 

aantal jaren bezig zijn het gebruik van handmatige koppelingen met deelsystemen te beperken. Dit 

scenario van SSO is daarmee alleen te onderbouwen als tijdelijke oplossing waarbij er tegelijkertijd 

naar een lange termijn oplossing wordt toegewerkt. 

 

Scenario 4: Realiseren koppelingen tussen HIS/KIS en ECD  

Zoals beschreven in de eerste drie hoofdstukken, werken zorgverleners in principe vanuit hun eigen 

elektronische dossier. Bij voorkeur kunnen zij zorginformatie over hun patiënt vanuit dit dossier 

inzien en desgewenst overnemen, ook wanneer dit door andere disciplines is geregistreerd. Binnen 

de kaders van dit project zou de digitale samenwerking verbeteren wanneer HIS/KIS en ECD met 

elkaar te verbinden. In dit scenario zijn de mogelijkheden daarvoor met de huidige leveranciers van 

KIS (Philips Vitalhealth) en ECD (Nedap) onderzocht.  

 

Om bovenstaande mogelijk te maken, werken landelijk en regionaal veel partijen samen en worden 

standaarden afgesproken. Ook uit het leveranciersoverleg kwam naar voren dat de leveranciers van 

Nedap, Phillips en Vitalhealth hiermee druk bezig zijn. De techniek is niet zozeer het struikelblok, 

maar wel de overall architectuur en de keuzes (overtuigingen) die hier aan ten grondslag liggen. Met 

betrekking tot toestemmingsvoorziening van de patiënt zijn grofweg twee smaken te onderscheiden: 

via de landelijke grote bewegingen (Mitz) of NUTS. Philips en Topicus volgen de landelijke 

bewegingen, terwijl Nedap hierin een andere route bewandelt met NUTS. Het verschil in 

‘voorkeuren’ voor standaarden en werkwijzen rondom data uitwisseling tussen leveranciers zorgt er 

op dit moment dus voor dat  de verschillende HIS/KIS systemen niet met het ECD van Nedap kunnen 

uitwisselen. Geconcludeerd kan worden dat de oorzaak waarom data uitwisseling nog niet is 

gerealiseerd tussen Nedap en VIP/Vitalhealth, vooral heeft te maken met architectuur keuzes. Het 
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afwijken van architectuur keuzes van een bedrijf kost vaak veel tijd. Veel ICT leveranciers in de zorg 

nemen daarom een afwachtende houding aan tot landelijke wetgevingen beleid duidelijkheid schept. 

 

Leveranciers hebben aangegeven dat er mogelijkheden zijn om beide routes van uitwisseling met 

elkaar te verkennen en te onderzoeken in welke mate zij tegenstrijdig met elkaar zijn. Omdat er in dit 

scenario nog veel onduidelijk is en afhangt van keuzes die landelijk gemaakt dienen te worden, is de 

uitkomst voor bestuurders ook onzeker. De leveranciers  hebben aangegeven dat als er een concrete 

opdracht vanuit de Friese regio komt ze onderling wel de mogelijkheden tot samenwerking willen 

verkennen en willen onderzoeken gezamenlijk tot een (software) oplossing te komen. In dat geval 

zou Friesland, voor zover bekend, de eerste regio in Nederland zijn waar de mogelijkheden verkend 

worden. Wat een dergelijke oplossing naast innovatief vaak erg kostbaar maakt.  

 

Scenario 5: Samenwerking met nieuwe partijen / Nieuwbouw 

Zoals eerder beschreven wordt in verschillende regio’s in  ederland gewerkt aan digitale 

samenwerking tussen HA en VVT. Dit scenario beschrijft de ontwikkelingen van regio Drechtsteden, 

waar Nedap en KIS leverancier Caresharing hun gegevens samen brengen in het 

samenwerkingsplatform cBoards. c oards is een ‘themagericht multidisciplinair patiëntendossier’.  

De gegevensuitwisseling vindt plaats via Nuts. Met toestemming van de patiënt is dossierinformatie 

vanuit het ECD van de thuiszorg (Ons Nedap) in cBoards inzichtelijk. Het samenwerkingsplatform 

cBoards wordt gevuld met dossierinformatie vanuit het KIS van Caresharing.  

 

Binnen de kaders van dit project is gesproken met Caresharing over mogelijkheden en eventuele 

voorbeelden van het gebruik van cBoards als samenwerkingsplatform in combinatie met het KIS van 

Phillips of Topicus. Caresharing heeft aangegeven dat hier geen voorbeelden van zijn. Om VVT 

informatie beschikbaar te maken zou men C-boards kunnen koppelen via een SSO koppeling (zie 

scenario 3 voor de voordelen en beperkingen) of het is mogelijk om een koppeling te maken via OZIS. 

Voor verdere info: https://intercom.help/caresharing/nl/articles/5276445-aanvragen-integraties-

caresharing-software-huisartsenpraktijken-voor-zorgprofessional  

 

Dit scenario is daarmee voor Friesland alleen haalbaar wanneer (1) de Friese ketenzorg besluit het 

KIS van Caresharing in gebruik te nemen of (2) bestuurders van huisartsenzorg en VVT besluiten te 

investeren in een opdracht richting VIP of Vitalhealth om een integratie van Vitalhealth / VIP met 

cBoards te bouwen. Er zijn meerdere regio’s en zorggroepen in  ederland die een dergelijk 

geïntegreerde oplossing (VIP-cBoards, VH-cBoards) interessant vinden. Caresharing heeft laten 

weten graag samen met Friesland  het gesprek met VIP en/of VH aan te willen gaan.  

 

  

https://www.caresharing.com/cboards/
https://intercom.help/caresharing/nl/articles/5276445-aanvragen-integraties-caresharing-software-huisartsenpraktijken-voor-zorgprofessional
https://intercom.help/caresharing/nl/articles/5276445-aanvragen-integraties-caresharing-software-huisartsenpraktijken-voor-zorgprofessional
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5. Advies voor vervolg 
 

Om de digitale samenwerking tussen HA en VVT in de zorg rondom kwetsbare ouderen te 

verbeteren, moeten partijen in de HA-zorg en VVT en wellicht ook andere domeinen hier samen 

afspraken over maken en tijd investeren om het scenario te realiseren. Alleen op deze manier kan 

zogenaamde interoperabiliteit tussen twee of meerdere zelfstandig opererende organisaties 

ontstaan.  

 

Hoe hieraan vorm gegeven kan worden is in dit hoofdstuk beschreven, aan de hand van het vijf lagen 

interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale 

informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz adviseert middels het door hen ontwikkelde vijf lagen model 

hoe een regio kan komen tot goede digitale samenwerking: vanuit visie werkt men toe naar beleid, 

van beleid naar zorgproces, van zorgproces naar de gewenste informatie-uitwisseling en van daaruit 

kan pas op zoek worden naar een passende applicatie. Het is een top down aanpak, waarbij alle 

stappen moeten worden doorlopen. Dit hoofdstuk beschrijft stapsgewijs het advies aan Friese 

beleidsmakers en bestuurders van huisartsenzorg en VVT, hoe vervolg te geven aan dit traject, om de 

digitale samenwerking tussen HA- en VVT te verbeteren.  

 

 

 

1. Organisatie  
Het eerste niveau of de eerste ‘stap’ die gezet moet worden, heeft betrekking op de organisatorische 

kant van de samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties. Om tot digitale samenwerking 

tussen HA- en VVT te komen, moeten bestuurders van organisaties in de Friese huisartsenzorg en 

VVT, gezamenlijk de intentie uitspreken om actief te willen werken aan het verbeteren van de 

digitale samenwerking rondom de thuiswonende kwetsbare ouderen. Deze opdracht en het resultaat 

geeft daartoe een aanzet. Met behulp van de geleerde lessen uit dit traject kunnen bestuurders 

gezamenlijk een plan voor de toekomst maken.   

 

In deze stap is het belangrijk dat bestuurders van de belangrijkste organisaties in de zorg rondom 

kwetsbare ouderen thuis, gezamenlijk visie ontwikkelen op de zorg voor (thuiswonende) ouderen. 

Dit is de basis vanuit waar de onderlinge samenwerking inhoud en vorm gegeven kan worden. Het 

gedachtegoed van netwerkzorg rondom de kwetsbare ouderen moet daarbij leidend zijn. Eén-op-één 

koppelingen tussen zorgaanbieders en applicaties zijn niet duurzaam / toekomstbestendig: deze 
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passen niet bij de beschreven problematiek en toekomstige uitdagingen, de ontwikkel agenda van 

leveranciers, de landelijke koers, en brengen hoge ontwikkel- en beheerskosten met zich mee.  

 

Het bepalen van de juiste schaalgrootte is in deze stap belangrijk. Er moet een beslissing worden 

gemaakt welke partijen er bij te betrekken. Een belangrijke geleerde les uit dit traject is dat digitale 

samenwerking tussen HA en VVT alleen het probleem onvoldoende oplost. Het advies is ook andere 

professionals te betrekken: om digitale samenwerking met alle professionals in het netwerk te 

realiseren. Naast aanbieders van HA- en VVT kan worden nagedacht over apotheken, diëtisten, 

fysiotherapeuten, het ziekenhuis, etc. Het kernteam adviseert bestuurders qua schaalgrootte te 

kiezen voor een Friese coalitie of een Noord Nederlandse coalitie om met voldoende kracht/mandaat 

in gesprek te kunnen gaan met de leveranciers. Daarbij is het van belangrijk dat de oplossing waar 

naartoe wordt gewerkt schaalbaar is en op standaarden gebaseerd, op deze manier vormt het de 

juiste basis voor de toekomst. Het werkgebied van betrokken aanbieders verschilt immers altijd. Met 

een schaalbare, gestandaardiseerde oplossing is de beste basis om de digitale samenwerking verder 

uit te breiden.  

 

In Friesland lopen ook verschillende initiatieven waar standaardisatie van gegevensuitwisseling (een 

belangrijke voorwaarde voor digitale samenwerking in een zorgnetwerk) een belangrijke rol speelt, 

zoals:   

 

- Programma rondom verbetering gegevensuitwisseling tussen professionals, zoals e-

overdracht van het VIPP programma inzicht; 

- Programma’s rondom verbetering gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, zoals 

VIPP OPEN, VIPP Ziekenhuizen, VIPP GGZ en Babyconnect; 

- Het programma PGO Netwerk Noord waarbij wordt gewerkt aan persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) voor de burger en een zorgnetwerk (ZNO) voor professionals 

zoals HinQ - https://pgonetwerknoord.nl/?page_id=37 

- https://hinq.nl/zorg-slimmer-organiseren/; 

 

In deze eerste stap hebben bestuurders van zorgaanbieders een belangrijke verantwoordelijkheid. 

Het is van belang dat zij kennis hebben van het thema digitalisering van zorg en huidige 

ontwikkelingen. Het is daarbij van belang dat bestuurders de benodigde expertise in huis hebben om 

hen hierin gericht laten adviseren en ondersteunen door professionals binnen de eigen organisatie 

(CIO, Chief information officer) en hen ook in dit stap betrekken. Zij vormen een onmisbare schakel. 

Zorgaanbieders die nog geen CIO in hun organisatie aanwezig hebben, worden geadviseerd deze wel 

aan te stellen. Zij vormen een onmisbare schakel om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen 

bieden. Tevens kunnen bestuurders in Friesland zich in deze fase laten ondersteunen door GERRIT en 

ROS Friesland.   

  

2. Zorgproces 

Wanneer op bestuurlijk niveau de visie is geformuleerd, dient het proces in beeld te worden 

gebracht: hoe ziet de zorg er uit tijdens de gewenste samenwerking volgens de visie? Welke 

overdrachtsmomenten zijn er en welke zorginformatie dient op welk moment en voor wie 

beschikbaar te zijn? Hierin moet de transformatie van ketenzorg naar netwerkzorg zichtbaar en 

https://pgonetwerknoord.nl/?page_id=37
https://hinq.nl/zorg-slimmer-organiseren/
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moeten professionals met elkaar in gesprek wat de niveau visie betekent voor de wijze waarop zorg 

wordt verleent.  

 

Het advies is in deze fase zorg professionals nauw te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 

klankbordgroepen HA en VVT zoals in deze opdracht. Samen met zorgprofessionals kan worden 

nagedacht over onderstaande belangrijke aspecten t.a.v. het zorgproces waar mogelijk wijzigingen 

op plaatsvinden. De beschreven aspecten zijn tijdens de opdracht beschreven in deze notitie 

grotendeels meegenomen en uitgewerkt met zorgprofessionals vanuit het huisartsen en VVT 

domein. Hoofdstuk 3 geeft voor deze stap een goede basis.  

 

Belangrijke aspecten t.a.v. het zorgproces 

- Wat zorgverleners wensen te registreren vanuit het eigen dossier en automatisch moet 

worden gedeeld met de zorgnetwerk omgeving en/of wat zij direct wensen te registreren in 

de zorgnetwerk omgeving. 

- Wat zorgprofessionals aan informatie willen ‘hebben’ in het eigen dossier en welke 

informatie zij desgewenst alleen wensen in te zien. 

- Wanneer je als zorgprofessionals zelf actief informatie moet vergaren (gebruik makend van 

inzage tools) of wanneer je als zorgprofessional mag verwachten dat je geïnformeerd wordt 

door je collegae. Bepalen welke events een digitale notificatie verdienen/vereisen. 

- Verschil tussen het sturen van een bericht met inhoud versus versturen van een notificatie 

met slechts een linkje naar de inhoud (met oog op archiveren).  

- Controle op inhoud dossier: verschil tussen informatie in je dossier importeren (dus actieve 

handeling vereist) versus anderen toestaan om informatie in jouw dossier te plaatsen.  

- Nadere duiding op de betekenis en noodzaak van overdrachten (zoals een eOverdracht) op 

moment dat netwerkzorg (deels) gerealiseerd is. 

- Op praktische wijze de professionals laten zien hoe de werkplek “nieuwe stijl” eruit kan zien, 

bijvoorbeeld aan de hand van demo opstellingen, waarbij zichtbaar is hoe de professional 

kan blijven werken in een eigen herkenbare omgeving EN waarbij extra informatie (elders 

opgeslagen) toegankelijk is.       

 

Tijdens deze stap zijn naast bovenstaande aspecten verschillende zorgstandaarden, richtlijnen en 

protocollen van toepassing.  

 

3. Informatie 
Met behulp van de geïnventariseerde zorgprocessen wordt de zorginformatie achterhaald die in het 

kader van de samenwerking- moet worden vastgelegd en gedeeld, bijvoorbeeld tijdens 

overdrachtsmomenten in zorgprocessen. Net als in Hoofdstuk 3 kan ook voor deze stap met de 

zorgprofessionals worden nagedacht wat zij nodig hebben aan informatie, voordat zij een oudere 

thuis bezoeken. Daarnaast is het belangrijk in deze fase aandacht te besteden in hoeverre er eenheid 

is van taal. Bijvoorbeeld: wordt de meetwaarde die de huisarts noteert op dezelfde wijze 

geïnterpreteerd door de wijkverpleegkundige.  En als je gegevens digitaal naar elkaar stuurt, kunnen 

ze dan zonder handmatige bewerkingen direct in het elkaars systemen ingelezen worden, omdat ze 

aangeleverd worden in gestructureerde vorm volgens een bepaald standaard? Ook landelijk is hier 

op dit moment aandacht voor, tijdens de ontwikkeling van de zogenaamde zorg informatie 
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bouwstenen (ZIBS). Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn terminologiestandaarden, 

classificaties en informatiestandaarden zoals SNOMED, ICF en Huisartswaarneming.  

 

4. Applicatie 

Wanneer de use-cases, eisen en wensen duidelijk zijn, kan gesproken worden met leveranciers. Dit is 

een eenzelfde aanpak als gevolgd in dit traject, alleen zal dan breder worden gekeken naar systemen 

anders dan gebruikt op dit moment in Friesland en zal er aandacht zijn voor ontwikkeling. Opvallend 

vergeleken met het traject beschreven in dit rapport, is dat deze stap gevoelsmatig redelijk laat 

wordt gemaakt. Hoewel het aantrekken kan zijn vanaf dag 1 in gesprek te zijn met leveranciers, is het 

advies de stappen te volgen en te werken vanuit een gedragen visie. De kerngroep heet geleerd dat 

zonder duidelijke opdracht richting leveranciers, zij ook niet in beweging komen en zullen innoveren.  

 

Het advies is regionaal een gemandateerde afvaardiging van bestuurders met leveranciers in gesprek 

te laten gaan. In deze fase kan wel een verkenning plaatsvinden met zowel professionals uit de zorg, 

applicatiebeheerders en leveranciers. Samen kunnen zij verschillende oplossingen verkennen en 

bepalen: welk deel van de behoefte wordt met een mogelijke oplossing behaald? En welke 

tussenstappen zijn nodig en kunnen we ons permitteren voordat we de uiteindelijke oplossing in 

gesprek kunnen nemen? Kunnen na de HA en VVT ook de andere professionals, uit datzelfde 

zorgnetwerk rondom die hulpbehoevende thuiswonende, met een redelijke inspanning deze 

oplossing in gebruik nemen? En tegen welke kosten? Ook wordt in deze verkennen vaak aandacht 

besteedt aan no-go areas: waarmee zouden ze absoluut niet akkoord gaan?  

 

Ook is het van belang dat in deze fase afspraken worden gemaakt over de wijze van bijvoorbeeld 

toestemmingsauthenticatie. Zoals eerder in deze rapportage beschreven bestaat er op dit moment 

nog veel discussie tussen de landelijke en decentrale koers: Mitz en Nuts. Gedurende dit traject is 

met Nedap gesproken over hoe zij vorm zouden willen geven aan netwerkzorg. De uitkomst is 

opgenomen in Bijlage 5. Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn uitwisselingsstructuren 

zoals HL7, FHIR, EDIFACT. 

 

5. IT-infrastructuur 

Dit niveau heeft betrekking op de technische infrastructuur waarbinnen de informatiesystemen van 

de betrokken partijen zich bevinden, zoals het netwerk, servers, database-engine. Het betreft de 

niet-zorgspecifieke ICT-componenten. Hoe wordt op technisch niveau mogelijk gemaakt dat er 

informatie kan worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen? Welke communicatie-

infrastructuur is hiervoor nodig? Welke mechanismen van informatie-uitwisseling worden gekozen? 

Deze afspraken worden gemaakt door ICT-professionals. Voorbeelden van standaarden op dit niveau 

zijn LSP, IHE XDS. 
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Bijlage 1: Beschrijving functionaliteit Helder / VIP / VitalHealth 
 

Helder 

- HA heeft inzage algemene organisatiegegevens VVT 

o Naam organisatie 

o Logo 

o Organisatie Adres 

o Telefoonnummer 

 

- HA heeft inzage in rapportages met dossierinformatie (vitale waarden) vanuit ONS en 

ingevulde waarden in meetinstrumenten als SNAQ 

o Gewicht 

o Lengte 

o Temperatuur 

o Bloeddruk 

o Saturatie 

o Pols  

o Glucose 

 

- HA <> TZ Rapportages Ketencommunicatie  

o De huisarts stuurt via Helder berichten aan de zorgorganisatie.  

o De VVT stuurt via Helder een bericht aan de huisarts/POH, deze worden vervolgens 

als rapportage opgenomen in het cliëntdossier. 

 

Verklaring VVT: Het berichtenverkeer tussen HA/POH en VVT is niet inzichtelijk voor 

patiënt / mantelzorger via CarenZorgt. Bij het schriftelijk opvragen van het medische 

dossier is dit pas inzichtelijk. Dit is ook wettelijk geregeld per 1 juli 2020.  

 

VIP Samenwerken 

VIP Live samenwerken is een communicatiemiddel, gekoppeld aan het HIS, wat veel huisartsen 

gebruiken naast het ketenzorgsysteem VIP Calculus. Hiermee is het mogelijk om middels een SSO 

koppeling vanuit het HIS andere zorgverleners te consulteren en berichten uit te wisselen met en 

over patiënten. De uitgewisselde berichten kunnen weer ingeladen worden in het HIS, om dubbele 

registratie te voorkomen. In het ketenzorgsysteem VIP Calculus is Ouderenzorg een module.  

 

- Up-to-date welke personen en organisaties betrokken zijn in het netwerk rondom de oudere.  

- Uitwisselen berichten via Beveiligde chatfunctie met andere zorgverleners en/of met de 

patiënt en eventuele mantelzorgers. De patiënt / mantelzorg rapporteert bijvoorbeeld de HA 

/ POH over een valincident. De thuiszorg stuurt een foto over een wond van de patiënt naar 

de HA / POH met het verzoek mee te kijken. De HA / POH geeft de thuiszorg de opdracht de 

medicatie voor insuline aan de passen (na overleg met de apotheek).  

- Toesturen van thuismetingen (vitale waarden: bloeddruk en glucosemetingen) door VVT en 

patiënt naar de POH, die deze vervolgens handmatig, middels Edifact, over neemt in het HIS. 

De patiënt maakt hiervoor gebruik van de VIP app.  
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- Opstellen en delen van gezondheidsplannen in het netwerk: aan de hand van een 

gezondheidsplan wordt ingevuld wat het probleem en doel is. Er kan een zorgcoördinator 

worden toegevoegd. Bij het doel horen actiepunten waaraan actiehouders (bijv. 

fysiotherapeut of huisartsen) kunnen worden toegekend. M.n. HA / POH voeren regie in het 

opstellen van deze gezondheidsplannen.  

- Toesturen van vragenlijsten door de HA / POH naar de patiënt, die de patiënt na ontvangen 

per mail en invullen retour kan sturen.  

- Beeldbellen 

- Verwijzen door HA/POH naar diëtist, podotherapeut, ELV.  

 

VitalHealth: gezamenlijke dossiervoering POH  

De ouderenzorgmodule in VitalHealth vormt een module naast andere ketenzorgmodules: CRVM, 

Diabetes, COPD. Zowel de HA als de POH kan VitalHealth gebruik. De POH werkt meestal in 

VitalHealth. Journaalregels van VitalHealth worden door een koppeling in het HIS opgenomen.  

Registratie informatie met betrekking tot ouderenzorg, uit het HIS wordt ook middels een koppeling 

in VitalHealth getoond.  

 

De belangrijkste functionaliteit van VitalHealth: 

- POH vult het dossier met essentiële kenmerken en het zorgteam van de patiënt in 

VitalHealth; 

- VVT registreert vitale waarden (dagcurves, bloed druk, etc) in VitalHealth, zodat deze 

gedeeld kunnen worden met POH en opgenomen worden in het HIS.  

- Lab uitslagen in VitalHealth worden jaarlijks gebruikt door de apotheek t.b.v. jaarlijkse 

medicatiebeoordeling. De medicatiebeoordeling kan ook (uitgebreider) plaatsvinden met 

data vanuit het HIS; 

- Zorgplannen opgesteld door de POH zijn via VitalHealth inzichtelijk voor VVT 

- De POH en VVT kunnen elkaar veilig berichten sturen, over een patiënt en buiten de patiënt 

context om. Dit laatste wordt o.a. gebruikt om het MDO voor te bereiden (met SO en ger 

vplk). Zo heeft de SO bijvoorbeeld ook inloggegevens in VitalHealth. Vragen ter bespreking 

tijdens het MDO worden voorafgaand via VitalHealth gedeeld. 

- Inzage van meetwaardes /bepalingen door de VVT van gegevens bij de huisarts. 
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Bijlage 2: Aanpak project 
 

In deze bijlage de stappen beschreven die zijn gevolgd tijdens het project:  

 

Stap 1: vraagverheldering en afbakening opdracht 

• Het vaststellen van het probleem vanuit gesprekken met eindgebruikers: huisartsen, 

praktijkondersteuners en VVT. 

• Het voeren van het gesprek met andere regio’s (zoals Drenthe) over dit problemen en 

oplossings(richting) waarvoor zij hebben gekozen: 

• Het onderzoeken naar ‘wat gebeurt er al’ in Friesland op het gebied van I  innovatie m.b.t. 

samenwerking rondom de thuiswonende ouderen. Niet alleen pilots maar ook lange termijn 

koers zoals PGO consortium Noord in grote lijnen in beeld.  

• Het vaststellen van de opdracht en afbakening van de opdracht in het eerste bestuurlijke 

overleg: o.a. wie zijn eindgebruikers?  

• Het vaststellen van de organisatie: wie zal er betrokken worden in dit traject? En wat is ieder 

zijn rol? O.a. is hierbij van belang een klankbordgroep huisartsen / praktijkondersteuners, en 

klankbordgroep VVT en bestuurlijk mandaat.  

 

Stap 2: vaststellen eisen, wensen, functionaliteit 

• Verkennen met eindgebruikers wat de eisen / wensen (welke voorwaarden) zij stellen aan de 

oplossing. Denk hieraan aan huisartsen, praktijkondersteuners en VVT. 

• Welke dossierinformatie willen we inzichtelijk hebben / uitwisselen? 

• Wensen t.a.v. met wie communiceren in het netwerk? 

• Hoe moet de oplossing passen bij andere systemen die op dit moment worden gebruikt?  

 

Stap 3: oriëntatie oplossing 

• De techniek en gewenste functionaliteit van eindgebruikers moet hier bij elkaar komen. Eerst 

zal het gesprek gevoerd worden met leveranciers van applicaties die al in Friesland gebruikt 

worden. Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar andere mogelijke oplossingsrichting. 

 

Stap 4: uitwerken oplossing 

• De mogelijke oplossingen worden uitgewerkt en getoetst aan de opstelde eisen en wensen.  

• Welke eisen/wensen worden behaald? Wat is de meerwaarde? 

• Wat zijn de eventuele kosten voor realisatie?  

• Hoe verhoudt deze oplossing zich tot de korte- en de lange termijn initiatieven in Friesland?  

 

Stap 5: advies 

• Hoe geschikt zijn de gevonden oplossingen i.r.t. de ambitie? 

• Wat is er nodig om de oplossing te implementeren? 

• Advies aan de opdrachtgevers voor vervolg.  
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Bijlage 3: Organisatie  
 

De betrokken partijen tijdens dit project en ieders verantwoordelijkheid is in deze bijlage 

beschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stuurgroep 
Bestuurlijke achterban huisartsen 

Jet van Leeuwen is namens de Friese Huisartsen Vereniging, gemandateerd voor dit project. 

Daarmee vertegenwoordigd zijn alle Friese huisartsen(praktijken). De stuurgroep zal hen periodiek 

informeren. De bestuurders van de coöperaties met de portefeuille ouderenzorg en Dokterszorg 

zullen middels een rol in de klankbordgroep en kerngroep nauw betrokken worden in dit project.  

 

Bestuurlijke achterban VVT 

Anneke Kiewiet is namens de grote Friese thuiszorgorganisaties, die gebruik maken van Nedap als 

elektronisch cliënten dossier, gemandateerd voor dit project. Daarmee vertegenwoordigd vanuit het 

VVT domein:   

 

- Kwadrantgroep: Jan Maarten Nuijens, bestuurder 

- Thuiszorg Het Friese Land: Klaas Kuilman, Directeur - bestuurder  

- Thuiszorg zuidwest Friesland: Elsa de Jong zorggroep antonius 

 

De stuurgroep zal periodiek hun achterban informeren over lopende zaken binnen het project en 

bestuurders betrekken bij beslissingen die belangrijke gevolgen voor de bedrijfsvoering van de 

thuiszorgorganisaties.  

 

Klankbord 
VVT 

Klankbord 
HA zorg 

Vertegenw. huisarts 
FHV/LHV, Coöperaties 

 

Vertegenw. VVT 

Kwadrantgroep, THFL, TZ 

Zuidwest Frl 

Opdrachtgevers  

FHV – Jet van Leeuwen 

VVT – Kwadrantgroep, 

Anneke Kiewiet 

  

Vertegenwoordigers 

leveranciers  

Nedap, Nuts, VIP, 

Vitalhealth 

Kerngroep 

ROS Friesland (PL) 

Peter Doorlag (VVT) 

Margreet Euwes (HA) 

Douwe Idzinga (GERRIT) 
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Vertegenwoordigers leveranciers 

Het streven is de doelstellingen van dit project te behalen met de leveranciers van systemen die in de 

huisartsenzorg en VVT veel gebruikt worden, zoals in hoofdstuk 2 bij de uitgangspunten beschreven. 

Deze leveranciers staan in nauw contact met de opdrachtgevers. Vertegenwoordigers van 

leveranciers hebben bij het maken van beslissingen t.a.v. het project geen stemrecht in de 

stuurgroep.  

 

Kerngroep 

De kerngroep komt frequent bijeen om voortgang te waarborgen. In de kerngroep heeft ROS 

Friesland de overall procesleiding. Margreet Euwes ondersteunt namens Dokterszorg het huisartsen 

domein in deze opdracht. Peter Doorlagh ondersteund namens Kwadrantgroep de VVT. De 

kerngroep wordt tevens ondersteunt door de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) – GERRIT. 

GERRIT werkt voor regionale zorgorganisaties aan het verbeteren van gegevensuitwisseling en 

daarmee samenwerking in de zorg. Stichting GERRIT heeft veel kennis en ervaring opgedaan en 

vervult een belangrijke rol richting de technische ontwikkeling, implementatie en beheer van 

dergelijke oplossingen.   

 

Klankbordgroep VVT 

De klankbordgroep VVT vervult een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de eisen en de 

wensen van de eindgebruikers uit het VVT domein. Wikje Draaistra, business analist KwadrantGroep 

en voormalig wijkverpleegkundige, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.  
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Bijlage 4: Use-case diagram 
 

Onderstaand een grafische weergave van de benodigde functionaliteit voor HA en VVT zoals naar 

voren komt uit de scenario’s. In de middelste kolom het samenwerkingsplatform. Dit hoeft niet per 

definitie VIP of Vitalhealth te zijn. Dat is in dit scenario als voorbeeld gegeven.  
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Klankbordgroep huisartsen 

De klankbordgroep is een belangrijk als vertegenwoordiging van de eisen en de wensen van de 

huisartsen(praktijken). Met de klankbordgroep kunnen bijvoorbeeld gewenste functionaliteit van de 

oplossing worden bepaald.  In de klankbordgroep huisartsen zijn huisartsen en praktijkondersteuners 

ouderen opgenomen. De huisartsen opgenomen in de klankbordgroep vormen grotendeels 

onderdeel van het provinciaal portefeuillehouders overleg ouderenzorg.  

 

- Hessel Glastra van Loon (HA Anjum, portefeuillehouder ouderenzorg Ferbynt). 

- Jet van Leeuwen (Portefeuillehouder ouderenzorg CoLeo, FHV) 

- Marieke de Boer (Portefeuillehouder ouderenzorg zuidwest) 

- Petra Fledderus-Haven (Portefeuillehouder ouderenzorg zuidwest) 

- Corrie Jongsma (Portefeuillehouder ouderenzorg zuidoost) 

- Rick Reekers (Portefeuillehouder ouderenzorg zuidoost) 

- Wijtske Hutter (Portefeuillehouder ouderenzorg Tjongerscoop) 

- Karin Groeneveld (Portefeuillehouder ouderenzorg Tjongerscoop, FHV) 

- Janet Gietema, huisarts in Heeg 

- Gea Hogeterp, Praktijkondersteuner ouderen HAP Lemmer  

- Helga Visser, praktijkondersteuner ouderen HAP Dokkum 
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Bijlage 5: Samenvatting overleg Nedap t.a.v. digitale samenwerking in 

netwerk 
 

Wanneer:  donderdag 22 juni 

Hoe laat:  13:00 – 14:00 

Waar:   Online via Teams  

 

Aanwezig 

Margreet Euwes (manager ketenzorg), Dirk Geneugelijk (adviseur ICT Dokterszorg), Douwe Idzinga 

(GERRIT), Peter Doorlag (CIO Kwadrantgroep), Mark Weernink (Nedap), Tim (Nedap), Mark de Roos 

(ROS Friesland), Jildou de Jong (ROS Friesland). 

 

Aanleiding 

Het project digitale communicatie HA – VVT loopt en in dat kader is gesproken met leveranciers 

Topicus, Phillips en Nedap. Domein overstijgende samenwerking is het thema. Deze afspraak is 

gepland om met Nedap in te gaan op hun visie op domein overstijgende samenwerking in de zorg.  

 

Besproken 

Mark W. deelt een presentatie, die hij ook na afloop van de presentatie zal nasturen.  

 

Uitgangspunten voor samenwerking 

Nedap kent onderstaande vier uitgangspunten voor samenwerking. Deze zijn leidend in de 

ontwikkeling van software. Wel is besproken dat er in de ontwikkeling tussenstappen nodig zullen 

zijn waarbij de uitgangpunten waarschijnlijk nog niet in zijn geheel gerealiseerd zijn: 

 

1. Zorgorganisaties hebben vrije keuzes in software 

2. Zorgverleners hebben in de eigen software toegang tot alle relevante informatie over 

patiënten. 

3. Landelijke schaalbaarheid is het uitgangspunt, om kosten te beperken. Dit is vaak niet de 

realiteit bij regionale vraagstukken. Handmatige koppelingen kosten ontzettend veel geld 

i.v.m. ontwikkeling en beheerskosten. Wel wordt opgemerkt dat een initiatief regionaal kan 

ontstaan en zolang het idee landelijk schaalbaar is, heeft het potentie. Het is niet zo dat eerst 

het gehele land achter de ontwikkeling moet staan, voordat Nedap gaat ontwikkelen.  

4. De burger kan zelf ook informatie delen 

 

Situatie nu vs. wenselijk 

Er zijn op dit moment verschillende situaties voor samenwerking aan het ontstaan in het 

zorglandschap. Er is ook veel ontwikkeling, maar we zien ook dat verschillende aanbieders 

verschillende systemen selecteren. Omdat iedere aanbieder een verschillend werkgebied heeft, is er 

veel dubbeling. Wat zien we:  

 

- Zorgaanbieder A laat zorgaanbieder B inloggen in portaal in zijn eigen systeem. Veel dubbele 

logins.  
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- Zorgaanbieder A en zorgaanbieder B loggen samen in op software buiten kernsystemen om, 

zoals KIS of regio platform voor maar een aantal zorgaanbieders. 

- Regio platform – gehele regio werkt samen in 1 stuk software, een regio portaal.  

 

Dit laat ook zien dat enkel regionaal innoveren vaak niet werkzaam is. Omdat iedere aanbieder een 

verschillend werkgebied heeft, zal de situatie in dat geval blijven bestaan dat aanbieders zich moeten 

conformeren aan meerdere werkwijzen. De oplossing: informatie uitwisselen op basis van 

standaarden. Denk aan: ZIBs, HL7 FHIR, NUTS: een set afspraken en standaarden als open netwerk. 

Elke leverancier kan zelf de standaarden ondersteunen en inbouwen.  

 

Uitwerking conceptuele uitgangspunten 

We zoomen in op wat het digitaal samenwerking met deze standaarden voor onze regio zou kunnen 

betekenen. Mark geeft aan dat iedere organisatie behoudt zijn eigen bronsysteem (EPD, ECD, HIS, 

etc). en samenwerkingsapplicaties / platforms (KIS of DVZA als Hinq – de ZNO). Er zijn ook 

standaarden die aangeven welke informatie moet worden uitgewisseld (ZIBs) en er moeten 

afspraken zijn en informatie zijn over wie wat mag inzien, via toestemmingsregistratie van de burger. 

Dat kan bijv. via NUTS.  

 

 
 

Note: het kernteam geeft bij Nedap aan dat bovenstaande plaatje niet volledig is. Nedap kan er niet 

enkel vanuit gaan dat data uitwisseling in de huisartsenzorg via de samenwerkingsapplicatie zoals het 

KIS voldoende is. Het HIS en KIS bevatten ieder ook eigen unieke zorginformatie.  

 

Nedap legt uit dat NUTS kunnen inbouwen, maar er zijn ook leveranciers die nu zeggen dit niet te 

gaan doen (zoals bijv. Topicus en Phillips). Mogelijk zijn er ook in de VVT leveranciers die NUTS niet 

willen inbouwen. Bijv. i.v.m. gebrek aan tijd en geld of i.v.m. de koers, etc.  
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Nedap ziet een nieuwe oplossing, samenwerking met een koppelApp van Nedap – de Nedapp. Deze 

app moet integreren met de bronsystemen van de leveranciers. Het onderstaande plaatje laat zien 

hoe dit werkt. Er is gesproken over hoe kansrijk dit is – gaan de leveranciers als Phillips en Topicus 

hier mee akkoord? Mark W. geeft aan dat het kansrijk is, omdat leveranciers in dat geval niet zelf 

hoeven te investeren in deze wijze van uitwisseling. Dirk uit bedenkingen. Wanneer niet alle 

leveranciers de NedApp adapteren vindt de gegevensuitwisseling opnieuw maar beperkt plaats. 

Het beste zou zijn wanneer de overheid hierin op zou inspringen met wetgeving. Mark W. acht dit 

niet kansrijk, omdat de overheid aangeeft dat de markt dit zelf moet oplossen. Mark W. benadrukt 

dat er mogelijkheden zijn voor Friesland, omdat Nedap zelf bereid is te onderzoeken hoe kansrijk dit 

scenario is. 

 

 
 

Er wordt opgemerkt  dat bovenstaande hetzelfde principe is als de zorgnetwerk omgeving (ZNO) van 

Hinq. Hinq werkt als DVZA voor een aantal HI ’sen. Wanneer Hinq. Het alleenrecht zou hebben en 

kon ontsluiten met alle HI ’sen en EPD’s, dan zouden zij ook gegevensuitwisseling kunnen faciliteren 

met een centrale viewer. Helaas is dat niet het geval, er zijn ook HI ’sen die   P+ als D Z  kiezen. 

Het principe van Itzos in Twente is daarmee ook vergelijkbaar.  

 

Verdiepen op NUTS, VIPP en MedMij 

Er wordt gesproken over in hoeverre NUTS voldoet aan de Medmij afspraken stelsel. Hoe kansrijk is 

bovenstaande, met NUTS, wanneer de landelijke koers wel verder vorm krijgt? Mark W. benadrukt 

dat  ed ij en de  IPP programma’s in principe zijn bedoelt om de gegevensuitwisseling patiënt en 

professional op gang te brengen. Omdat standaardisatie een rol speelt, zal de uitwisseling tussen 

professionals wel in een versnelling komen, maar dit is niet het primaire doel. 

 

Peter en Mark W. staan stil bij VIPP Inzicht. Dit programma kent bijvoorbeeld als sub-doel (naast 

PGO) de verpleegkundige e-overdracht. Peter geeft aan dat er landelijk 8  IPP programma’s zijn, die 

in de e-overdracht allen gebruik zullen maken van NUTS. De gegevensuitwisseling via ZIBS zal 
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trouwens wel beperkt zijn. In de BgLZ zijn er bijvoorbeeld ongeveer 50 ZIBS waarbij Chipsoft zich als 

EPD leverancier maar conformeert aan 14.  

 

In eerder overleg is besproken in hoeverre NUTS en Mitz (landelijke toestemmingsregister) elkaar 

zullen ‘bijten’. Peter geeft aan met  W  te hebben besproken.  W  heeft aangegeven dat  itz 

mogelijk bottom-up gevuld zal worden, bijv. met informatie vanuit decentraal toestemmingsregister 

als NUTS.  
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