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Mijn zorg als zorgaanbieder binnen het 
Care domein is dat cliënten hun 
gegevens in een PGO moeten kunnen 
zien. 
 

Praktische beknopte handleiding voor projectleiders voor ontsluiting 
bronsystemen 

  



2 
 

Inhoud 
 

1. Achtergrond: PGO en de regeling InZicht ............................................................................ 3 

2. Uitdagingen en oplossingen ............................................................................................... 4 

2.1 Dubbele vastlegging ............................................................................................................. 5 

Oplossing 1 Vaststellen leidende systeem ..................................................................... 6 

2.2 Ontbrekende informatie ....................................................................................................... 6 

Oplossing 2 Vaststellen beschikbare ZIB’s ..................................................................... 7 

2.3 Afspraken voor gegevensuitwisseling tussen DVZA en bronsystemen ................................ 7 

2.3.1 BSN niet naar PGO ................................................................................................ 7 

2.3.2 FHIR is het voorkeursformaat voor ontsluiting van bronsystemen ...................... 7 

Oplossing 3  Voorkeur FHIR ........................................................................................... 8 

2.3.3 Beschikbaarheidstoets door de DVZA .................................................................. 8 

Oplossing 4 Inregelen beschikbaarheidstoets ............................................................... 8 

2.3.4 Logging .................................................................................................................. 8 

Oplossing 5 Logging en tijdsynchronisatie ..................................................................... 9 

2.4 Samenvattend: Benodigde overeenkomsten en verantwoordelijkheden ........................... 9 

3. Architectuur ook bruikbaar voor gegevensuitwisseling met andere netwerken ................. 10 

4. Bijlage scenario’s ............................................................................................................. 11 

5. Bijlage beslisboom voor scenario ..................................................................................... 16 

 

 

  



3 
 

1. Achtergrond: PGO en de regeling InZicht 
Om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen, 
startte het ministerie van VWS in september 2019 de subsidieregeling InZicht. Onderdeel van deze 
regeling is gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional. Dit vindt plaats via een 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin de gegevens van de cliënt elektronisch worden 
opgeslagen en ontsloten volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Hierdoor kunnen cliënten een PGO 
gebruiken en krijgen ze inzicht in de informatie die over hen is vastgelegd door hun zorgaanbieders.  
Op deze manier ziet de cliënt in zijn PGO zelf alle gezondheidsgegevens die nu versnipperd bij 
verschillende zorgorganisaties liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot 
behandelingen. Zo heeft de cliënt een volledig overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens. 

MedMij is het afsprakenstelsel dat de regels van het spel voorschrijft voor de uitwisseling van 
gegevens tussen een PGO en de systemen van de zorgaanbieder. Binnen het MedMij-
afsprakenstelsel wordt informatie uitgewisseld op basis van gegevensdiensten. Gegevensdiensten 
komen voort uit de informatiestandaarden die voor ieder zorgdomein zijn ontworpen en bestaan uit 
een verzameling van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).  
 
De regeling InZicht richt zich op de caresector (VVT-instellingen, wijkverpleging, en langdurige zorg 
etc.). Voor dit zorgdomein is de gegevensdienst Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) ontworpen. 
Om de cliënt gegevens te laten inzien via een PGO zal de zorgaanbieder ervoor moeten zorgen dat de 
BgLZ-gegevensdienst ontsloten wordt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Eén van de afspraken in 
dit stelsel is dat er per gegevensdienst slechts naar één dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) 
verwezen kan worden. Deze DVZA zorgt zowel voor authenticatie van de eindgebruiker van een PGO 
via de zogenaamde autorisatieserver (AS) als voor de ontsluiting van de BgLZ via de resource server 
(RS). 
 
Gegevensuitwisseling conform het MedMij-afsprakenstelsel brengt voor de caresector de volgende 
uitdagingen met zich mee: 

1. De ZIB’s die deel uitmaken van de BgLZ bevinden zich over het algemeen in diverse systemen 
bij de zorgaanbieder; 

2. De caresector maakt over het algemeen nog geen gebruik van DigiD om een cliënt te 
identificeren. 

In deze handleiding gaan we dieper in op de eerste uitdaging. In figuur 1 worden de verschillende 
scenario’s voor ontsluiting van de bronsystemen weergegeven.  
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Figuur 1: zes scenario’s voor de DVZA 

Als u zich herkent in scenario 1 en u op deze manier uw ICT leverancier opdracht wilt verstrekken om 
DVZA te worden voor de BgLZ, dan zijn de afspraken in het MedMij-afsprakenstelsel voldoende om 
uw ICT leverancier op weg te helpen. 

In het geval van de andere scenario’s (2, 3, 4, 5 en 6) kan er bij de zorgaanbieder sprake zijn van 
meerdere bronsystemen van waaruit de BgLZ moet worden samengesteld. Hoe u de ontsluiting in die 
gevallen moet organiseren, leest u in de volgende paragrafen. Classificeer uw eigen huidige en 
gewenste situatie aan de hand van figuur 1 of kijk naar de scenario’s en de beslisboom in de bijlagen.  

 

2. Uitdagingen en oplossingen 
De primaire opgave in de caresector is het feit dat registraties in veel gevallen in verschillende 
systemen plaatsvinden voor verschillende (sub)processen, waardoor verschillende uitdagingen 
ontstaan op het niveau van informatie en techniek (zie figuur 2). Belangrijke verbeteringen zijn het 
vaststellen van het proces om te komen tot gestructureerde vastlegging aan de bron én het proces 
om te komen tot een registratie die gelijk voldoet aan de vereiste standaarden. In dit hoofdstuk 
worden aan de hand van verschillende uitdagingen bruikbare oplossingen toegelicht. 
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Figuur 2: gewenste situatie conform MedMij DVZA 

 

2.1 Dubbele vastlegging 
In de BgLZ wordt onderscheid gemaakt tussen ZIB’s die met één waarde aan de PGO worden 
doorgegeven en ZIB’s die met meerdere waardes kunnen worden aangeleverd. Zo kunnen er middels 
de ZIB ‘Probleem’ meerdere klachten en diagnoses worden gedeeld met de PGO. De ZIB ‘Patiënt’ kan 
daarentegen slechts één keer worden aangeleverd. Tabel 1 geeft dit verschil aan middels de kolom 
‘Aantal’. Voor de ZIB’s waar in de kolom ‘Aantal’ een ‘1’ staat, moet de zorgaanbieder bepalen welk 
systeem hiervoor de bron is.  
 
De ZIB ‘Patiënt’ bevat onder meer het adres van de cliënt. Wanneer dit gegeven in meerdere 
systemen voorkomt, kan het gebeuren dat er verschillende adressen in de verschillende systemen 
staan. Het is daarom belangrijk om binnen de zorgorganisatie na te gaan welke van deze systemen de 
beste bron is voor dit gegeven, oftewel, welke van deze adressen zullen we met de PGO delen? In 
tabel 1 staat welke ZIB’s slechts één keer kunnen worden getoond in de PGO. Daarnaast kunt u ook 
voor andere ZIB’s verschillende waarden tegenkomen. U heeft als zorgaanbieder de keuze welk 
bronsysteem u kiest als bron voor het PGO.  
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Sectie  Onderdeel  Naam bijbehorende zib  Aantal  

Demografie en identificatie  Patiëntengegevens  Patiënt  1  

Behandelrestricties  Behandelaanwijzingen  BehandelAanwijzing  n  

   Wilsverklaringen  Wilsverklaring  n  

Contactpersonen  Contactpersoon  Contactpersoon  1  

Klachten en diagnoses  Problemen (incl. 
diagnoses)  

Probleem  n  

Allergieën  Allergie-intoleranties  AllergieIntolerantie  n  

Uitslagen  Laboratoriumuitslagen  LaboratoriumUitslag  n  

Verrichtingen  Verrichtingen  Verrichting  n  

Verpleegkundig zorgplan  Doelen en interventies  VerpleegkundigeInterventie  n  

      Behandeldoel  1 (per verpleegkundige 
interventie)  

      MedischHulpmiddel  n (per verpleegkundige 
interventie)  

   Uitkomsten  UitkomstVanZorg  n  

Zorgsetting  Huisarts  Zorgverlener  1  

   Hoofdbehandelaar  Zorgverlener  1  

   Overige behandelaars  Zorgverlener  n  

   Zorgaanbieder  Zorgaanbieder  1  

 Tabel 1: de informatiestandaard BgLZ  
 
Oplossing 1 Vaststellen leidende systeem 
De zorgaanbieder moet daarom eerst bepalen welk systeem leidend is voor bepaalde ZIB’s uit de 
BgLZ en daarmee het bronsysteem is voor een ZIB. 

 

2.2 Ontbrekende informatie 
Het is mogelijk dat niet alle onderdelen van de BgLZ worden geregistreerd door de zorgaanbieder, 
zoals in figuur 3 te zien is. 
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Figuur 3: ontbrekende informatie zorgt voor lege ZIB’s 
 
Oplossing 2 Vaststellen beschikbare ZIB’s  
De zorgaanbieder zal via een analyse moeten bepalen welke ZIB’s beschikbaar zijn en wat dit 
betekent voor de ontsluiting naar de PGO. Als een bepaalde ZIB niet geregistreerd wordt in de 
systemen van de zorgaanbieder, blijft deze in het DVZA-bericht aan de PGO leeg. Let wel: het BgLZ 
bericht bevat wel alle gegevenselementen, maar eventueel met de waarde ‘leeg’.  

2.3 Afspraken voor gegevensuitwisseling tussen DVZA en bronsystemen 
Figuur 2 illustreert de opgave op de informatielaag. Hieronder volgen de benodigde afspraken met 
uw leveranciers voor de ontsluiting van de bronsystemen richting de DVZA en de verwachte rol van 
de DVZA. Deze voorwaarden zult u aan de leveranciers van uw bronsystemen en de leverancier van 
de DVZA moeten meegeven. 

2.3.1 BSN niet naar PGO   
De logica waarmee een gegevensdienst kan worden samengesteld, zal in het geval van scenario 4 
door een integrator/servicebus worden geïmplementeerd. In scenario 3, 5 en 6 zal de DVZA dit 
moeten inbouwen. De DVZA is in alle scenario’s eindverantwoordelijk voor het filteren van de BSN uit 
de ZIB’s, voordat het bericht wordt verzonden aan een PGO. MedMij beschrijft enkel 
gegevensuitwisseling met PGO’s. Voor berichtenverkeer tussen zorgaanbieders gelden andere 
spelregels, daarin mag het BSN wel uitgewisseld worden.  
 

2.3.2 FHIR is het voorkeursformaat voor ontsluiting van bronsystemen 
In de workshops met de leveranciers van de bronsystemen is besproken dat, ongeacht of de 
leverancier zelf een DVZA-rol ambieert, zij hun gegevens conform de FHIR-profielen zullen ontsluiten. 
Wanneer de leveranciers van de bronsystemen de gegevens in FHIR-formaat kunnen ontsluiten, is er 
geen noodzaak om extra functionaliteit in te richten dan wel aan te schaffen die de gegevens kan 
ombouwen van een willekeurig formaat naar FHIR. We gaan bij de uitwerking van de scenario’s ervan 
uit dat de XIS-leveranciers in FHIR-formaat de BgLZ  ZIB’s ontsluiten. 
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Oplossing 3  Voorkeur FHIR 
Bij voorkeur leveren de bronsystemen de ZIB’s van de BgLZ aan in het FHIR-formaat, zodat bij de 
DVZA zo min mogelijk verlies van informatie ontstaat.   
 
2.3.3 Beschikbaarheidstoets door de DVZA  
Er mag alleen een autorisatie worden afgegeven voor het ophalen van gegevens uit de 
bronsystemen, wanneer er informatie beschikbaar is over de betreffende cliënt en er dus een 
behandelrelatie is (geweest) en deze cliënt ouder is dan 16 jaar. Om dit te kunnen bepalen, zal de 
DVZA een geboortedatum uit een bronsysteem moeten gebruiken. Daarom is nog voordat 
informatie-uitwisseling met de PGO plaatsvindt al bevraging van een bronsysteem nodig om de 
geboortedatum op te vragen. In het geval van scenario’s 3 tot en met 6 moet bepaald worden welk 
systeem daarin leidend is. De uitvraag op de bronsystemen vindt plaats op basis van het BSN dat via 
de autorisatieserver is verkregen.  
Voor het deel van de autorisatieserver wordt op dit moment een handleiding opgesteld.  
 

Oplossing 4 Inregelen beschikbaarheidstoets  
De DVZA handelt de beschikbaarheidstoets voor autorisatie af voordat het BgLZ-bericht aan een PGO 
wordt verstuurd. In de praktijk betekent dit dat de DVZA in de achterliggende systemen controleert 
of een aanvrager van gegevens via een PGO 16 jaar of ouder is en een behandelrelatie heeft (gehad) 
met de zorgaanbieder. 

   
2.3.4 Logging  
Rondom logging zijn er twee relevante normen waar aan voldaan moet worden. Dat zijn de   
NEN 7513 waarin de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder is vastgelegd om dossieracties te 
loggen en het MedMij-normenkader waarin de door de DVZA te loggen events benoemd staan.  
  
Logging van de DVZA en de bronsystemen  
Zoals eerder beschreven, wordt de autorisatie afgehandeld door de DVZA, daar is dus ook bekend 
wie voor wie een bevraging doet. De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid om autorisaties 
en toegangscontroles uit te voeren, de DVZA voert deze checks uit. Het ligt dan ook voor de hand om 
daar de logging op persoonsniveau (wie voert welke actie uit op het dossier?) uit te voeren. Om een 
complete audit-trail te hebben, moeten de achterliggende (bron)systemen bevragingen vanuit de 
DVZA loggen. Hierbij wordt de DVZA als gebruiker van de vraag gelogd. De volledige log bestaat dus 
uit de combinatie van de logging van de DVZA en de bronsystemen.   
In paragraaf 8.6 ‘Voorwaarden voor interoperabiliteit’ van NEN 7513:2018 is aangegeven hoe logfiles 
uit verschillende systemen samengesteld moeten worden:  

 
“Met deze norm wordt beoogd een gestandaardiseerd en betrouwbaar overzicht te kunnen leveren 
van de gebeurtenissen waarbij zorggegevens over een persoon zijn verwerkt. Die gebeurtenissen 
kunnen zich over verschillende plaatsen en tijden uitstrekken. Het geoogde overzicht is dus alleen 
mogelijk als de loggegevens uit de verschillende bronnen kunnen worden 
gecombineerd. Standaardisatie is nodig om de logging uit verschillende systemen te kunnen 
integreren. Gestandaardiseerde logging is een voorwaarde om het overzicht van de betreffende 
persoon mogelijk te maken. Een XML‐schema in de XML Schema Definition (W3C‐
recommendation may 2001 [5]) conform IETF/RFC‐ 3881[1], kan hiervoor worden gebruikt.”  



9 
 

Synchroniseren van klokken  
Om de audit-trail goed te kunnen volgen, zullen daarbij de klokken gelijk moeten lopen over de 
verschillende systemen. MedMij stelt specifieke eisen aan de kloksynchronisatie, het wordt 
aanbevolen om deze eisen te volgen.  
  
Oplossing 5 Logging en tijdsynchronisatie   
 DVZA logt conform NEN 7513 en conform normenkader MedMij.  
 Achterliggende (bron)systemen loggen niet de eindgebruiker maar loggen als gebruiker de 

DVZA.  
 DVZA en achterliggende systemen synchroniseren de klokken van IT-componenten zoals in het 

MedMij-normenkader is gespecificeerd: klokken worden gesynchroniseerd met pool.ntp.org. 
Het is toegestaan te synchroniseren met een alternatieve NTP-server, wanneer maatregelen zijn 
getroffen om de afwijking met pool.ntp.org niet groter dan plus of min 500 ms te laten zijn.  

  

2.4 Samenvattend: Benodigde overeenkomsten en verantwoordelijkheden  
In het kader van het uitwisselen van gezondheidsinformatie zijn er drie soorten overeenkomsten 
tussen de partijen:  

1. De overeenkomst tussen zorgaanbieder en leverancier betreffende de levering van producten 
en/of diensten. 

2. De verwerkersovereenkomst waarin afspraken met betrekking tot de verwerking van 
Persoonsgegevens in het kader van de diensten vastgelegd zijn.    

3. SLA’s voor de betreffende systemen en verbindingen.  
  
In de verwerkersovereenkomst moet in een bijlage nauwkeurig gespecificeerd worden welke 
gegevens met welk doel door welke partij worden verwerkt, met vermelding van de betrokkenen en 
de termijnen.  
ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het 
kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een 
standaardmodel verwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder dat de juiste overeenkomsten worden 
afgesloten en dat partijen zich houden aan de afspraken. 
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Tabel 2: verantwoordelijkheden per scenario   
 

3. Architectuur ook bruikbaar voor gegevensuitwisseling met 
andere netwerken 

De noodzaak tot informatie-uitwisseling is niet beperkt tot uitwisseling met cliënten. Deze noodzaak 
geldt ook voor informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling, met zorgkantoren en voor 
kwaliteitsregistraties. Ieder van deze toepassingen vereist standaardisatie van gegevens en 
standaardisatie van de wijze van gegevensoverdracht. Voor de zorginhoudelijke informatie-
uitwisseling vormen zorginformatiebouwstenen (de ZIB’s) de basis.  
Er is een grote overlap tussen de benodigde informatie voor zorgaanbieders en de informatie die 
relevant is voor de cliënten. Standaardisatie op basis van ZIB’s in de dossiersystemen is dus voor 
meerdere toepassingen relevant. De informatiestandaard eOverdracht betreft uitwisseling van 
gegevens (ook op basis van ZIB’s) tussen zorgverleners. Er is overlap tussen de ZIB’s die in de 
eOverdracht voorkomen en die in de BgLZ zijn opgenomen.   
  
Afhankelijk van de gekozen implementatie kunnen delen van de infrastructuur hergebruikt worden 
ten behoeve van toepassingen buiten de PGO (zie bijlage Scenario’s).   
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4. Bijlage scenario’s  
 
Scenario 1: DVZA is ook leverancier XIS 

 

Figuur 1: scenario 1 waarbij DVZA ook leverancier XIS is 

Specifieke kenmerken 
 De leverancier van het XIS is ook DVZA en dus ook deelnemer van MedMij.  
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit één systeem ontsloten.   
 De leverancier moet de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen verwerken van de 

gezondheidsgegevens met de zorgaanbieder.  
 

Scenario 2: DVZA is niet de leverancier XIS 

 

Figuur 2: scenario 2 waarbij DVZA niet de leverancier XIS is 

Specifieke kenmerken 
 De leverancier van het XIS en de DVZA zijn verschillende partijen. 
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit één systeem ontsloten.  

MedMij netwerk

DVZA

2
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 De XIS-leverancier en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 
verwerken van de gezondheidsgegevens, onderling en met de zorgaanbieder. 

 Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA en XIS-leverancier over: 
o Inrichting van de veilige verbinding (certificaten, protocollen, etc.) 
o Registreren van activiteiten (logging) door XIS en DVZA 
o Synchroniseren systeemklokken 

 

Scenario 3: DVZA ontsluit de afzonderlijke bronsystemen 

 

Figuur 3: scenario 3 waarbij DVZA de afzonderlijke bronsystemen ontsluit 

Specifieke kenmerken 
 De leveranciers van de XIS’en en de DVZA zijn meerdere partijen. 
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit meerdere bronsystemen ontsloten en is alleen integraal 

beschikbaar op het niveau van de DVZA. 
 De XIS-leverancier en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 

verwerken van de gezondheidsgegevens, onderling en met de zorgaanbieder. 
 De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de 

gegevensdienst bepalen welk gegeven uit welke bron gehaald moet worden (zoals 
beschreven in 4.2 Uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens) 

 Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA en XIS-leverancier over: 
o Inrichting van de veilige verbindingen (certificaten, protocollen, etc.) 
o Registreren van activiteiten (logging) door XIS’en en DVZA 
o Synchroniseren systeemklokken 

 

 

 

  

MedMij netwerk

DVZA

ZA

3
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Scenario 4: DVZA ontsluit de bronsystemen via een servicebus  

  
Figuur 4: scenario 4 waarbij de DVZA de bronsystemen ontsluit via een servicebus  
  
Specifieke kenmerken  
 De leveranciers van de XIS’en, de servicebus (de integrator) en de DVZA zijn meerdere partijen.  
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit meerdere bronsystemen ontsloten en is alleen integraal 

beschikbaar op het niveau van de servicebus (de integrator).  
 De XIS-leveranciers, de DVZA en de servicebus (de integrator) moeten de juiste overeenkomsten 

afsluiten voor het mogen verwerken van de gezondheidsgegevens, onderling en met de 
zorgaanbieder.  

 De servicebus moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de 
gegevensdienst bepalen welk gegeven uit welke bron gehaald moet worden.  

 Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA, XIS-leverancier(s) en de leverancier van de 
servicebus over:  

o Inrichting van de veilige verbindingen (certificaten, protocollen, etc.);  
o Registreren van activiteiten (logging) door XIS’en en DVZA;  
o Synchroniseren systeemklokken.  
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Scenario 5: DVZA ontsluit systemen via hubs  

  
Figuur 5: scenario 5 waarbij de DVZA bronsystemen ontsluit via hubs  
 
Specifieke kenmerken  
 De leveranciers van de XIS’en met bijbehorende hubs en de DVZA zijn meerdere partijen.  
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit meerdere hubs ontsloten en is alleen integraal beschikbaar 

op het niveau van de DVZA.  
 De XIS-leveranciers en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 

verwerken van de gezondheidsgegevens, onderling en met de zorgaanbieder.  
 De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de 

gegevensdienst bepalen welk gegeven uit welke bron gehaald moet worden.  
 Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA en XIS-leverancier(s) over:  

o Inrichting van de veilige verbindingen (certificaten, protocollen, etc.);  
o Registreren van activiteiten (logging) door XIS’en en DVZA;  
o Synchroniseren systeemklokken.  

 Het gebruik van repositories: om performancewinst te boeken of bronsystemen te ontlasten, 
kan ervoor gekozen worden dat hub’s of DVZA’s repositories gaan aanleggen waarin een kopie 
van de gegevens wordt bijgehouden.  
In het geval dat een leveranciershub deze repositories zou implementeren, verandert er niets 
aan de onderlinge verantwoordelijkheden. Echter wanneer een DVZA dit implementeert zullen 
specifieke afspraken gemaakt moeten worden over de wijze van bevraging. Allereerst over op 
welke wijze de initiële repository wordt aangelegd en vervolgens op welke wijze wijzigingen 
worden verwerkt. Dit laatste zou kunnen door gebruik te maken van FHIR-subscriptions om 
wijzigingen door te geven (https://www.hl7.org/fhir/subscription.html). De uitvoering van de 
logging ligt dan volledig bij de DVZA aangezien bevragingen door de eindgebruiker niet meer zijn 
terug te zien in het oorspronkelijke bronsysteem.  
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Scenario 6: DVZA ontsluit systemen rechtstreeks en via hubs  

  
Figuur 6: scenario 6 waarbij de DVZA systemen rechtstreeks en via hubs ontsluit 
 
Specifieke kenmerken  
 De leveranciers van de XIS’en, met of zonder bijbehorende hubs en de DVZA zijn meerdere 

partijen.  
 De gegevensdienst BgLZ wordt uit meerdere hubs en bronsystemen ontsloten en is alleen 

integraal beschikbaar op het niveau van de DVZA.  
 De XIS-leveranciers en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 

verwerken van de gezondheidsgegevens, onderling en met de zorgaanbieder.  
 De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de 

gegevensdienst bepalen welk gegeven uit welke bron gehaald moet worden.  
 Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA en XIS-leverancier(s) over:  

o Inrichting van de veilige verbindingen (certificaten, protocollen, etc.);  
o Registreren van activiteiten (logging) door XIS’en en DVZA;  
o Synchroniseren systeemklokken.  

 Het gebruik van repositories: om performancewinst te boeken of bronsystemen te ontlasten kan 
ervoor gekozen worden dat hub’s of DVZA’s repositories gaan aanleggen waarin een kopie van 
de gegevens wordt bijgehouden. In het geval dat een leveranciershub dit zou implementeren 
verandert er niets aan de onderlinge verantwoordelijkheden. Echter wanneer een DVZA dit 
implementeert, zullen specifieke afspraken gemaakt moeten worden over de wijze van 
bevraging. Allereerst over op welke wijze de initiële repository wordt aangelegd en vervolgens 
op welke wijze wijzigingen worden verwerkt. Dit laatste zou kunnen door gebruik te maken van 
FHIR-subscriptions om wijzigingen door te geven (https://www.hl7.org/fhir/subscription.html). 
De uitvoering van de logging ligt dan volledig bij de DVZA aangezien bevragingen door de 
eindgebruiker niet meer zijn terug te zien in het oorspronkelijke bronsysteem.  
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5. Bijlage beslisboom voor scenario 


