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Samenvatting 
 
Het programma InZicht beoogt veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen. Bin-
nen het programma InZicht heeft de module PGO als doel om, conform de MedMij-afspraken 
en -standaarden, de gegevens die onderdeel uitmaken van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) 
beschikbaar te stellen aan de cliënt. Organisaties binnen de langdurige zorg kennen een versnipperd 
applicatielandschap waarbij de BgLZ verspreid staat over verschillende bronsystemen. In de InZicht 
proeftuinen is gesignaleerd dat het voor zorginstellingen binnen de langdurige zorg een grote uitda-
ging is om het MedMij Afsprakenstelsel te vertalen naar de eigen organisatie in een toekomstvaste 
gestandaardiseerde oplossing.  
 
In twee workshops is met leveranciers gekeken naar de aspecten van de gegevensuitwisseling, de 
huidige inrichting van systemen en mogelijkheden om systemen te ontsluiten richting PGO’s die op-
genomen zijn in het MedMij-netwerk. De uitkomsten uit die workshops evenals ervaringen uit be-
proevingen in de afgelopen twee jaren zijn verwerkt in deze handreiking. 
 
Hoewel deze handreiking de focus heeft op de module PGO, is er ook rekening gehouden met aanpa-
lende programma’s, zoals eOverdracht, die deels dezelfde zorginformatiebouwstenen gebruiken. 
Daarnaast is een voorzet gedaan voor het ophalen van informatie uit andere netwerken die niet inge-
richt zijn conform het MedMij Afsprakenstelsel. 
 
Deze handreiking is bedoeld als handvat voor de zorgorganisaties die een beroep willen doen op de 
module PGO van de InZicht regeling. Allereerst beschrijven we een aantal algemene kenmerken waar 
rekening mee moet worden gehouden bij de implementatie. Op informatieniveau gaan we specifiek 
in op het samenstellen van de BgLZ uit de diverse systemen. Op netwerkniveau gaan we in op welke 
wijze verbindingen opgezet kunnen worden tussen systemen. Op applicatieniveau is beschreven hoe 
zaken rondom authenticatie en autorisatie doorwerken tussen de verschillende bronsystemen en op 
welke wijze logging kan worden ingevuld rekening houdend met de daarvoor geldende normen. 
Daarnaast wordt aangegeven welke overeenkomsten benodigd zijn tussen de verschillende partijen. 
En hoe de informatieuitwisseling zich verhoudt tot andere toepassingen. 
 
Afhankelijk van de inrichting van de informatiesystemen van de zorgaanbieder zijn er verschillende 
scenario’s mogelijk waarbij de algemene kenmerken specifiek toegepast worden. We onderscheiden 
hierbij zes mogelijke architectuurscenario’s waarmee de gegevensuitwisseling met een PGO gereali-
seerd kan worden. Daarbij hebben we uitgaande van de algemene kenmerken aangegeven wie waar-
voor verantwoordelijk is binnen elk scenario en zijn specifieke kenmerken van elk scenario benoemd. 
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1 Begrippenlijst 
1 Architectuur en technische specificaties: de beschrijving van de technische eisen voor de uitwis-

seling van (persoons)gegevens en/of gezondheidsinformatie. 
2 Authenticatie: het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die 

zich als zodanig voorgeeft. 
3 Autorisatie: het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde 

functies en/of gegevens in ICT voorzieningen. 
4 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
5 BgLZ: de informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit gegevens die relevant 

zijn voor uitwisseling met cliënten binnen de langdurige zorg via hun persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO). De BgLZ kan ontsloten worden via een gegevensdienst.  

6 Deelnemer: een organisatie die conform de statuten van de Stichting is toegelaten tot de Stich-
ting, toetreedt tot het MedMij Afsprakenstelsel en overeenkomstig hetgeen daarover in het 
MedMij Afsprakenstelsel is opgenomen de rol van Dienstverlener persoon of Dienstverle-
ner zorgaanbieder vervult.   

7 Dienstverlener persoon (DVP): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstver-
lener persoon levert een PGO, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die 
minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt via het Netwerk en con-
form de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.  

8 Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De 
Dienstverlener zorgaanbieder levert Diensten aan Zorgaanbieders gerelateerd aan de gegevens-
uitwisseling tussen de DVP en de Zorgaanbieder via het Netwerk en committeert zich hier-
voor aan de naleving van de afspraken van het MedMij. 

9 Dienst(en): activiteiten, processen en functionaliteit van de Dienstverlener zorgaanbieder aan 
de Zorgaanbieder teneinde de gegevensuitwisseling tussen de Zorgaanbieder en de Persoon van 
16 jaar of ouder te realiseren overeenkomstig het bepaalde in het MedMij Afsprakenstelsel.      

10 Gegevensdienst: een gestandaardiseerde dienst voor gegevensuitwisseling met waarde voor de 
Gebruiker die door een Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder wordt aange-
boden over het Netwerk. De gegevensdienst is een toepassing van een informatiestandaard.  

11 Hub: een voorziening waarmee meerdere afnemers van een toepassing met elkaar verbonden 
worden. Andere termen die hiervoor ook gebruikt worden zijn knooppunt en platform. Naast de 
functie als verbindende schakel kan een hub ook andere functies vervullen. Voorbeelden hier-
van zijn: het vertalen van de ene berichtenstandaard naar een andere, of als repository acteren 
voor FHIR resources. De hub kan ook een gateway functie vervullen bij de koppeling van netwer-
ken. 

12 Informatiestandaard: een informatiestandaard is een verzameling afspraken die zorgdragen dat 
de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitge-
wisseld en overgedragen. 

13 Machtigingen: de mogelijkheid om via het PGO binnen het MedMij netwerk informatie door 
een ander te laten opvragen of delen. 

14 MedMij Afsprakenstelsel: de door de Stichting MedMij vastgestelde laatste twee releases van 
het MedMij Afsprakenstelsel. 

15 Netwerk: een geheel van met elkaar verbonden knooppunten. Een voorbeeld van een netwerk 
is het MedMij-netwerk zoals gedefinieerd in het MedMij Afsprakenstelsel. 

16 Persoon: persoon die gebruik wenst te maken van een PGO, een applicatie die gegevens kan uit-
wisselen met de Zorgaanbieder conform het MedMij Afsprakenstelsel. 

17 PGO: een persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn 
gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels 
het MedMij Afsprakenstelsel. 

18 Stichting MedMij: beheerder van het MedMij Afsprakenstelsel.  
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19 ZIB: een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp 
van het zorgproces van de cliënt moet worden vastgelegd. De focus ligt op concepten die in ver-
schillende zorgsituaties (use cases) en daardoor verschillende informatiestandaarden herbruik-
baar zijn. Een zib bevat specificaties voor de functionele inhoud (informatielaag). 

20 Zorgaanbieder: een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereen-
komsten kunnen aangaan met patiënten overeenkomstig artikel 7:446 BW, en die via een 
Dienstverlener zorgaanbieder gegevens kan uitwisselen met de Persoon conform het MedMij 
Afsprakenstelsel. 
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2 Introductie 
2.1 Aanleiding voor de handreiking 
Het programma InZicht beoogt veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen. Bin-
nen het programma InZicht heeft de module PGO als doel om, conform de MedMij afspraken en 
standaarden, gegevens beschikbaar te stellen aan de cliënt. Het gaat hierbij specifiek om het beschik-
baar stellen van de gegevensdienst Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ).  Deze gegevensuitwisse-
ling is beoogd om het samen beslissen (met de cliënt, diens vertegenwoordiger en/of mantelzorger) 
te ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste informatie op het juiste moment beschik-
baar is.  
Het MedMij Afsprakenstelsel  beschrijft het koppelvlak tussen de DVZA (dienstverlener zorgaanbie-
der) in het Zorgaanbiederdomein en de DVP (dienstverlener persoon) die een PGO aanbiedt (zie Fi-
guur 1). Het MedMij Afsprakenstelsel biedt geen specificaties voor de totstandkoming van de ont-
sluiting van gegevens uit de bronapplicaties van de zorgaanbieder naar het koppelvlak (zie het rode 
vlak in Figuur 2). De zorgaanbieder kan dit samen met de leveranciers van de bronapplicaties en de  
DVZA vormgeven.   

 
Figuur 1 Dienstverleners persoon en zorgaanbieder bieden diensten, aan respectievelijk meerdere personen en zorgaanbie-
ders. Alle DVP’s kunnen contact maken met alle DVZA’s. Hoe de bronsystemen van de zorgaanbieder ontsloten worden door 
de dienstverlener zorgaanbieder wordt niet door MedMij gespecificeerd. 

Organisaties binnen de langdurige zorg kennen een versnipperd applicatielandschap. Dit betekent 
dat de gegevens die deel uitmaken van de gegevensdienst Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) ver-
spreid zijn over verschillende bronsystemen. In de InZicht proeftuinen is gesignaleerd dat het voor 
zorginstellingen binnen de langdurige zorg een grote uitdaging is om het MedMij Afsprakenstelsel te 

MedMij netwerk
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vertalen naar de eigen organisatie. Daarbij zoeken deze instellingen naar een toekomstvaste gestan-
daardiseerde oplossing om gegevensuitwisseling met de cliënt te realiseren in de bredere context 
van gegevensuitwisseling in het algemeen. 
 

 
Figuur 2 Typische situatie bij een zorgaanbieder waarbij de verschillende Zorginformatiebouwstenen (ZIB's) die onderdeel 
zijn van een MedMij gegevensdienst uit verschillende bronsystemen moeten worden ontsloten. Zorgaanbieders moeten sa-
men met hun leveranciers afspraken maken over hoe de informatie uit de bronsystemen ontsloten wordt 

2.2 Inhoud handreiking 
Deze handreiking is bedoeld als handvat voor de zorgorganisaties die een beroep willen doen op de 
module PGO van de InZicht regeling. We beschrijven zes architectuurscenario’s waarmee de gege-
vensuitwisseling met een PGO gerealiseerd kan worden. We geven aan welke kenmerken generiek 
zijn voor alle scenario’s, en besteden aandacht aan de specifieke kenmerken van elk scenario. 
Het doel is om daarmee richting te geven aan de architectuurkeuze van zorgorganisaties in de lang-
durige zorg, waarmee de opdrachtverstrekking aan leveranciers door de zorginstellingen ook meer 
richting krijgt.  
 
Wij houden hierbij rekening met: 

- Typische huidige (IST-)situaties van het applicatielandschap bij zorginstellingen  
- Relevante voorziene doorontwikkelingen van MedMij (te weten: abonnementen, notificaties 

en machtigingen) 
- Kennis opgedaan in de InZicht PGO proeftuinen 
- Aanpalende landelijke sectoroverstijgende programma’s (bijvoorbeeld TWIIN) 
- Relatie met de modules eOverdracht en Medicatieproces binnen het programma InZicht 
- Beschikbaarheid van de gegevens uit de BgLZ in de relevante applicaties 

 
De volgende aspecten zijn buiten scope geplaatst: 

- De kosten die de beoogde implementatie met zich meebrengt 
- Gegevensuitwisseling tussen DVZA’s en DVP’s (dit is reeds in het MedMij Afsprakenstelsel 

beschreven) 
- De kwalificatie van DVZA’s voor de gegevensdienst BgLZ 
- De aansluiting op het authenticatiemiddel (waaronder DigiD) 
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Waar relevant verwijzen we naar de lagen zoals deze in het Nictiz interoperabiliteitsmodel onder-
scheiden worden (zie Figuur 3).  
 

 
Figuur 3 Nictiz Interoperabiliteitsmodel 

2.3 Werkwijze 
Er hebben in het najaar van 2019  twee workshops plaatsgevonden met leveranciers binnen de lang-
durige zorg. Hierin zijn de mogelijke architectuurscenario’s geïnventariseerd. Daarnaast is er een uit-
vraag verstuurd naar alle leveranciers binnen de langdurige zorg om hun visie op relevante ontwer-
pen (bijvoorbeeld het gebruik van certificaten) uit te vragen. Ervaringen uit de PGO proeftuinen en 
uit de Proves trajecten zijn ook meegenomen in de beschouwing.  
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3 Algemene kenmerken 
3.1 Inleiding 
Zorgorganisaties kunnen de gegevensuitwisseling met een PGO op meerdere manieren realiseren. Er 
zijn echter aspecten waar elke zorgorganisatie rekening mee moet houden in de implementatie. In 
dit hoofdstuk worden deze aspecten beschreven. De invulling van de aspecten in de verschillende 
architectuurscenario’s wordt in hoofdstuk 4 verder toegelicht. 
 

3.2 Uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens 
Instellingen die deelnemen aan de PGO module van de InZicht regeling verplichten zich tot het reali-
seren van de volgende resultaten1:   

- De informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg is ingebouwd in het eigen cliëntinfor-
matiesysteem; 

- Waarbij de informatiestandaard zo is ingebouwd dat deze geschikt is gemaakt voor een re-
gelmatige update van Nictiz;  

- Het cliëntinformatiesysteem is geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen zorgaan-
bieders en de PGO van de cliënt 

Concreet betekent dit dat de cliënt aan het einde van de regeling in diens PGO de BgLZ kan opvragen 
bij de betreffende instelling op basis van de MedMij Gegevensdienst “Verzamelen Basisgegevens 
Langdurige Zorg”2.  
 
Ongeacht de implementatiekeuzes om deze gegevensuitwisseling tot stand te brengen, zijn er voor 
elke zorgaanbieder een aantal stappen te onderscheiden om tot dit resultaat te komen. In de vol-
gende paragrafen zullen we deze stappen op het gebied van de informatie- en applicatielaag be-
schrijven.  
 

3.2.1 De informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg 
De informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg3 bestaat uit zestien gegevens, die middels 14 
zorginformatiebouwstenen uitgewisseld kunnen worden. De ZIB Zorgverlener wordt gebruikt om drie 
type zorgverleners uit te wisselen: de huisarts, de hoofdbehandelaar, en de overige behandelaars. 
 

 
1 Zie ‘Vragen en antwoorden Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht)’ 
https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht/documenten/publicaties/2019/04/16/vragen-en-antwoorden-versnel-
lingsprogramma-gegevensuitwisseling-langdurige-zorg-inzicht 
2 Gegevensdienst 40 in de Catalogus van MedMij: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfspra-
kenstelsel120/Catalogus  
3 Zoals beschreven op de website van Nictiz https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_In-
houdLangdurigeZorg 

https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht/documenten/publicaties/2019/04/16/vragen-en-antwoorden-versnellingsprogramma-gegevensuitwisseling-langdurige-zorg-inzicht
https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht/documenten/publicaties/2019/04/16/vragen-en-antwoorden-versnellingsprogramma-gegevensuitwisseling-langdurige-zorg-inzicht
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Catalogus
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Catalogus
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_InhoudLangdurigeZorg
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_InhoudLangdurigeZorg
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Figuur 4 De informatiestandaard BgLZ en de bijbehorende ZIB's 

In de informatiestandaard is per gegeven vastgelegd wat het maximale aantal is. Oftewel, wanneer 

de BgLZ bij een instelling wordt opgevraagd, welke gegevens worden dan eenmalig meegegeven, en 

welke kunnen meer waarden hebben? Dit wordt in Tabel 1 Tabel 1 De informatiestandaard BgLZin de 

kolom Aantal aangegeven.  

Tabel 1 De informatiestandaard BgLZ 

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. diagno-
ses) 

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 interven-
tie) 

    MedischHulpmiddel n (per verpleegkundige interven-
tie) 

  Uitkomsten UitkomstVanZorg n 

Zorgsetting Huisarts Zorgverlener 1 

https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Wilsverklaring-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2018NL)
https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/UitkomstVanZorg-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
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  Hoofdbehandelaar Zorgverlener 1 

  Overige behandelaars Zorgverlener n 

  Zorgaanbieder Zorgaanbieder 1 

 
In de BgLZ zijn er 5 gegevens die maximaal één keer kunnen worden aangeleverd: patiënt, contact-
persoon, zorgverlener: Huisarts, zorgverlener:Hoofdbehandelaar en de zorgaanbieder. Vervolgens is 
het zo dat er meerdere VerpleegkundigeInterventie gegevens kunnen worden aangeleverd, waarbij 
er per VerpleegkundigeInterventie één Behandeldoel en meerdere MedischHulpmiddelen meegege-
ven kunnen worden. De overige ZIB’s (BehandelAanwijzing, Wilsverklaring, Probleem, AllergieIntole-
rantie, LaboratoriumUitslag, Verrichting, Zorgverlener:Overige behandelaars) kunnen meermaals 
worden aangeleverd. 
 
De informatiestandaard beschrijft de gewenste situatie. Om de BgLZ Gegevensdienst te kunnen aan-
bieden zal elke zorginstelling een vertaling moeten maken van de huidige informatiehuishouding 
naar de gewenste informatiehuishouding. Per gegeven uit de BgLZ moet worden bepaald:  
A. In welke applicatie(s) wordt het gegeven nu vastgelegd? NB: Het antwoord kan ook ‘nergens’ zijn.  
B. Uit welke applicatie(s) willen we deze ontsluiten?  
Voor B kan een getrapte logica worden bedacht, bijvoorbeeld: “Indien ZIB Contactpersoon niet be-
schikbaar in ECD, dan ophalen uit EPD”. NB: de realisatie van die logica moet afgestemd worden met 
de partij die verantwoordelijk is voor de actie “Samenstellen tot Gegevensdienst”, zie tabel 2 in 
hoofdstuk 4. 
 
In de onderstaande figuur staat het antwoord op vraag A gevisualiseerd voor een organisatie die drie 
bronsystemen (XIS’en) heeft. Door de zorginformatiebouwstenen te plotten op de bronsystemen, 
wordt er in feite een verbinding gelegd van de informatielaag naar de applicatielaag uit het interope-
rabiliteitsmodel. 
 

 
Figuur 5 De huidige situatie: de BgLZ geplot op een instelling met drie bronsystemen 

Uit deze figuur blijkt dat er bij deze instelling twee ZIB’s uit de BgLZ nu geen onderdeel uitmaken van 
het informatielandschap. Deze twee ZIB’s zijn onder het kopje ‘Niet beschikbaar’ geplaatst. Het is aan 
de instelling zelf om te bepalen of deze twee gegevens ook in de toekomstige situatie niet worden 
vastgelegd. Het is voor de uitwisseling met de PGO geen belemmering wanneer een aantal ZIB’s 
(m.u.v. Patiënt) uit de informatiestandaard niet door de instelling worden aangeleverd, deze blijven 
dan ‘leeg’.  
 

https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)
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Wanneer er vervolgens vanuit de huidige situatie wordt geredeneerd naar de toekomstige situatie, 
moet er rekening gehouden worden met het maximaal aantal keer dat een specifiek gegeven binnen 
de informatiestandaard mag voorkomen. In Figuur 5 staat bijvoorbeeld de ZIB Patiënt onder drie ap-
plicaties geplot. In tabel 1 is te lezen dat deze ZIB maar met één waarde volgens de informatiestan-
daard kan worden aangeleverd. Daarom zal hier een keuze moeten worden gemaakt omtrent welke 
applicatie de bron wordt voor de ZIB Patiënt.  
 
In de Bijlage B: Informatieanalyse staat een tabel opgenomen die kan helpen met het in kaart bren-
gen van deze vraag. In samenspraak met de leveranciers van de betreffende bronsystemen zal ver-
volgens besproken moeten worden of dit aansluit op hun visie en ontwikkelagenda. De informatie-
standaard BgLZ is in beheer bij Nictiz, en zal regelmatig ge-update worden. Dit betekent dat er op 
een gegeven moment nieuwe ZIB’s aan toegevoegd kunnen worden, of de specificaties van reeds be-
staande ZIB’s worden gewijzigd.  
 
In de onderstaande figuur staat voor dezelfde instelling als in Figuur 6 uitgewerkt hoe de toekom-
stige situatie eruit komt te zien, oftewel, welke ZIB’s uit welk bronsysteem zullen komen:  
 

 
Figuur 6 De toekomstige situatie: De ZIB’s met een groene achtergrondkleur zullen ontsloten worden naar de DVZA, de ZIB’s 
met een grijze achtergrondkleur niet.  

3.2.2 Gegevensdienst, ZIB’s en FHIR 
In de paragraaf hierboven is beschreven hoe de BgLZ is opgebouwd en welke keuzes omtrent infor-
matiehuishouding de instellingen zullen moeten maken. Om gegevens volgens een informatiestan-
daard uit te wisselen, wordt in de MedMij context het begrip gegevensdienst gebruikt. Het begrip 
gegevensdienst betreft het uitwisselen van gegevens tussen DVZA en DVP.  
 
In de PGO module binnen InZicht wordt vereist dat de DVZA de BgLZ moet kunnen aanleveren. De 
cliënt kan dan in zijn of haar PGO de BgLZ opvragen bij de instelling en vervolgens raadplegen. Er zijn 
ook gegevensdiensten die vanuit de DVP naar een DVZA worden gestuurd (dit wordt binnen MedMij 
met de use case delen aangeduid). Deze use case is nog niet beschikbaar voor de BgLZ en is daarmee 
ook niet verplicht om tijdens de InZicht regeling te faciliteren. Bij het realiseren van de architectuur is 
het wel belangrijk om er mee rekening te houden dat de gegevensuitwisseling in algemene zin twee 
kanten op kan gaan tussen DVZA en DVP. De eOverdracht module binnen InZicht beschrijft een an-
dere gegevensuitwisseling: van zorgverlener naar zorgverlener.  

De technische implementatie van de BgLZ is beschreven in de MedMij FHIR implementatiegids. ZIB’s 
worden technisch gerepresenteerd in zogenaamde FHIR profielen. Per ZIB staat in de MedMij FHIR 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_BGLZ
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_BGLZ#List_of_StructureDefinitions
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implementatiegids het bijbehorende FHIR profiel aangegeven. Wanneer de BgLZ bij de DVZA wordt 
opgevraagd, gebeurt dit middels FHIR search queries, waaraan bepaalde constraints zijn opgelegd. 
Zoals in paragraaf 4.2.1 is beschreven, kan de DVZA FHIR resources ook ‘leeg’ opleveren, wanneer de 
betreffende resource niet in een bronsysteem beschikbaar is.   
 
In de workshops met de leveranciers van de bronsystemen is besproken dat, ongeacht of de leveran-
cier zelf een DVZA rol ambieert, zij hun gegevens conform de FHIR profielen zullen ontsluiten. Wan-
neer 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 ombou-
wen van een willekeurig formaat naar FHIR. We zullen bij de uitwerking van de scenario’s ervan uit-
gaan dat de XIS-leveranciers in FHIR formaat de BgLZ gegevens ontsluiten.  

3.2.3 Aanwezigheid BSN in ontsloten data 
Binnen de huidige wetgeving mag een PGO geen BSN verwerken omdat de dienstverlener persoon 
(DVP) geen verwerkingsgrondslag heeft. Als gevolg hiervan mag het BSN niet voorkomen in de gege-
vensuitwisseling tussen DVZA en DVP. De DVZA zal het BSN moeten filteren uit de data die uit de 
bronsystemen komt. In de workshops is besproken dat idealiter de BSN al verwijderd wordt door de 
bronsystemen die data aan de DVZA leveren. 

3.3 Veilige en vertrouwde verbindingen 
In de workshops was overeenstemming over de stelling dat de eisen aan de beveiliging van verbin-
dingen van en naar de DVZA overal gelijkwaardig moeten zijn, dus zowel richting de PGO’s als rich-
ting de bronsystemen. 
Om de verbindingen tussen de DVZA en de achterliggende bronsystemen te beveiligen is de aanbe-
veling om gebruik te maken van tweezijdige TLS verbindingen en certificaten. Informatie over alge-
mene toepassing van TLS staat in de volgende documenten van het NCSC: 

● De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) zijn bedoeld als advies bij 
het inkopen, opstellen en beoordelen van configuraties voor het TLS-protocol.  
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/verbindingsbeveiliging/documenten/publica-
ties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-tls  
Inkooporganisaties van ICT-systemen kunnen naar dit document verwijzen bij het stellen van 
eisen aan de te leveren producten. 

● Een digitaal certificaat speelt de sleutelrol in verbindingsbeveiliging met TLS. De Factsheet 
Veilig beheer van digitale certificaten beschrijft maatregelen om de kans op incidenten met 
certificaten zo klein mogelijk te maken en, in geval van een incident, de schade zo snel moge-
lijk te herstellen. 
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-veilig-
beheer-van-digitale-certificaten/20171214+Factsheet-Veilig-beheer-van-certificaten.pdf  

● TLS-interceptie maakt versleutelde verbindingen binnen het netwerk van een organisatie 
toegankelijk voor inspectie. Inzet van deze technische maatregel vergt vanwege bijkomende 
risico’s een gedegen afweging en dient aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen. In de 
Factsheet TLS interceptie geeft het NCSC u afwegingen mee om TLS-interceptie op een vei-
lige manier toe te passen en randvoorwaarden om inspectie in het risicomanagement op te 
nemen. 
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-tls-inter-
ceptie/20171011+TLS-interceptie.pdf  

 
Certificaten worden zowel gebruikt voor het versleutelen van informatie over de verbinding als voor 
het controleren van de identiteit van de server (server-authenticatie). De kosten van de certificaten 
kunnen worden opgevraagd bij de betreffende leveranciers. 
 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_BGLZ#List_of_StructureDefinitions
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/verbindingsbeveiliging/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-tls
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/verbindingsbeveiliging/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-tls
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-veilig-beheer-van-digitale-certificaten/20171214+Factsheet-Veilig-beheer-van-certificaten.pdf
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-veilig-beheer-van-digitale-certificaten/20171214+Factsheet-Veilig-beheer-van-certificaten.pdf
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-tls-interceptie/20171011+TLS-interceptie.pdf
https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-tls-interceptie/20171011+TLS-interceptie.pdf
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3.4 Autorisatie en authenticatie 
Er is op twee niveaus autorisatie en authenticatie nodig. Ten eerste op het niveau van de persoon die 
een PGO gebruikt. Ten tweede op het niveau van systemen en de eigenaren daarvan. Het authentica-
tiemiddel van de persoon die een PGO gebruikt valt buiten de scope van deze handreiking. 
 

3.4.1 Autorisatie en authenticatie van de eindgebruiker 
De DVZA is in het MedMij stelsel operationeel verantwoordelijk voor het afhandelen van de authenti-
catie namens de zorgaanbieder. Voor het ontsluiten van de bronsystemen is het belangrijk om te we-
ten dat de DVZA verantwoordelijk is voor de controle op het bestaan van een behandelrelatie (actu-
eel of historisch) en voor het vaststellen dat deze persoon ouder is dan 16 jaar (beschikbaarheids-
toets). Deze informatie wordt herleid uit de betreffende bronsystemen. Voordat daadwerkelijk gege-
vensuitwisseling plaatsvindt geeft de zorggebruiker toestemming voor de gegevensuitwisseling.  
 
De DVZA zal geen informatie richting een PGO verstrekken als niet aan bovenliggende voorwaarden 
is voldaan. Daarnaast kan de zorgaanbieder zelf nog andere voorwaarden stellen. De achterliggende 
systemen kunnen er daardoor op vertrouwen dat zij geen ongeautoriseerde vragen krijgen. Dit wordt 
geborgd in de dienstverlenersovereenkomst die de zorgaanbieder met zijn leveranciers afsluit (zie 
3.6 Overeenkomsten en verantwoordelijkheden). De invulling van de rol van de DVZA verschilt per 
architectuurscenario, zie hiervoor hoofdstuk 4: Scenario’s. 
 

3.4.2 Invulling beschikbaarheidstoets 
De DVZA kan de beschikbaarheidstoets niet invullen zonder informatie uit de bronsystemen. Afge-
sproken is dat de DVZA na authenticatie de patient resource van de betreffende zorggebruiker op-
vraagt. Wanneer informatie beschikbaar is van deze zorggebruiker wordt daaruit afgeleid dat er een 
behandelrelatie is of is geweest. Daarnaast wordt de leeftijd bepaald aan de hand van de geboorte-
datum (uit de patient resource). 
 

3.4.3 Machtigingen 
In de toekomst zal MedMij ook machtigingen gaan ondersteunen. Met een machtiging mag een per-
soon informatie delen of verzamelen over een andere cliënt. In dit geval is de persoon die de vraag 
stelt niet meer dezelfde als de persoon op wie de vraag betrekking heeft. De bronsystemen zullen 
enkel bevraagd worden op basis van het BSN van de cliënt en niet op basis van de combinatie ge-
machtigde en cliënt. Hier dient rekening mee gehouden te worden in de wijze waarop logging wordt 
ingericht (zie 4.5 Logging). 
 

3.4.4 Autorisatie en authenticatie van de systemen onder verantwoordelijkheid van zorgaanbieders 
De zorgaanbieder is verwerkingsverantwoordelijk voor de informatie opgeslagen in haar bronsys-
temen en voor de verwerking hiervan door de DVZA. Het zal dan ook altijd namens een zorgaanbie-
der zijn dat informatie wordt aangeboden op het MedMij netwerk. Zowel de DVZA als eventuele an-
dere leveranciers van bronsystemen of integratieservices moeten geautoriseerd zijn deze verwerkin-
gen te doen en zullen dus verwerkersovereenkomsten met de zorgaanbieder moeten hebben voor 
dit doel (zie 4.6 Overeenkomsten en verantwoordelijkheden). Authenticatie van de servers wordt af-
gehandeld op basis van certificaten (zie 4.3 Veilige en vertrouwde verbindingen). 
 

3.5 Logging 
Rondom logging zijn er twee relevante normen om rekening mee te houden. Dat zijn de NEN 7513 
waarin de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om dossieracties te loggen en het MedMij 
normenkader4 waarin de door de DVZA te loggen events benoemd staan. 
 

 
4 https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Normenkader+informatiebeveiliging  

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Normenkader+informatiebeveiliging
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Zoals eerder beschreven wordt de autorisatie afgehandeld door de DVZA, daar is dus ook bekend wie 
voor wie een bevraging doet. De DVZA heeft de verantwoordelijkheid om autorisaties en toegangs-
controles uit te voeren. 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 ge-
bruiker 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 NEN7513:2018 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.  Standaar-
disatie 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 language (W3C-recommendation may 2001 [5]) conform 
IETF/RFC- 3881[1], kan hiervoor worden gebruikt.” 
 
Synchroniseren van klokken 
Om de audit trail goed te kunnen volgen zullen daarbij de klokken gelijk moeten lopen over de ver-
schillende systemen. MedMij stelt specifieke eisen aan de kloksynchronisatie, het wordt aanbevolen 
om deze eisen ook aan de bronsystemen te stellen. 
 
Wie doet wat: 

● 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. 

 

3.6 Overeenkomsten en verantwoordelijkheden 
In het kader van het uitwisselen van gezondheidsinformatie zijn er drie soorten overeenkomsten tus-
sen de partijen: 

1. De overeenkomst tussen zorgaanbieder en leverancier betreffende de levering van pro-
ducten en/of diensten, en 

2. De verwerkersovereenkomst waarin afspraken met betrekking tot de verwerking van Per-
soonsgegevens 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 gege-
vens 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 stan-
daardmodel verwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. 

https://www.vgn.nl/nieuws/standaard-model-verwerkersovereenkomst-voor-de-zorgsector
https://www.vgn.nl/nieuws/standaard-model-verwerkersovereenkomst-voor-de-zorgsector
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Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder dat de juiste overeenkomsten worden afgeslo-
ten en dat partijen zich houden aan de afspraken. 
 

3.7 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 (bijvoorbeeld eOverdracht), 
met zorgkantoren (bijvoorbeeld iWLZ) en met kwaliteitsregistraties (bijvoorbeeld KIK-V). Ieder van 
deze toepassingen vereist standaardisatie van gegevens, maar ook van de wijze van gegevensover-
dracht. Voor de zorginhoudelijke informatieuitwisseling vormen zorginformatiebouwstenen de basis.  
 
Er is een grote overlap tussen de benodigde informatie voor zorgaanbieders en de informatie die re-
levant is voor de cliënten. Standaardisatie op basis van ZIB’s in de dossiersystemen is dus voor meer-
dere 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 hoofdstuk 4: Scenario’s).  



Handreiking ontsluiten bronsystemen 17 

4 Scenario’s  
Organisaties in de langdurige zorg lopen sterk uiteen wat betreft de inrichting van hun zorginforma-
tiesystemen. Deze verscheidenheid vertaalt zich tot meerdere opties om de gegevensuitwisseling 
met de PGO te realiseren. Wij onderscheiden voor de langdurige zorg zes scenario’s waarmee deze 
gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden. In Figuur 7 staan deze zes scenario’s weergegeven. In 
dit hoofdstuk zullen we de kenmerken van de scenario’s beschrijven. We gaan hierbij in op de ver-
antwoordelijkheden en de afgeleide verantwoordelijkheden, en benoemen bij welke partijen deze 
belegd zijn.  
 

 
Figuur 7 Overzicht van de zes architectuurscenario's 

 
In bijlage D staat een beslisboom opgenomen die de zorginstelling kan helpen bij het bepalen van het 
passende scenario.  
 
In Tabel 2: Verantwoordelijkheden per scenario is samengevat wie welke verantwoordelijkheid 
draagt in elk scenario. Hoewel in grote lijnen de verantwoordelijkheden vergelijkbaar zijn belegd zijn 
er toch significante verschillen. In de hierop volgende alinea’s wordt daar dieper op in gegaan. 

MedMij netwerk

eOverdracht

DV
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ZA

ZA
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hub
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ZA

hub

ZA

1
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4
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6

1 – DVZA is ook leverancier XIS
2 – DVZA is niet leverancier XIS
3 – DVZA ontsluit elk systeem van de ZA
4 – DVZA ontsluit systemen via integrator
5 – DVZA ontsluit systemen via hubs per leverancier
6 – als 5 maar combinatie met zelf XIS ontsluiten
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Tabel 2: Verantwoordelijkheden per scenario  

 
 

4.1 Ontsluiten gegevensdienst 
De DVZA zal in alle scenario’s de gegevensdienst ontsluiten op het MedMij netwerk. Aangezien alle 
gegevens uit de BgLZ in scenario 1 en 2 uit één bron afkomstig zijn zal in dit geval de zorgaanbieder 
geen uitgebreide analyse hoeven uit te voeren waarin bepaald wordt welk gegeven in welk bronsys-
teem staat en welk systeem leidend is in het geval van het dubbel voorkomen van gegevens. Voor de 
overige scenario’s zal de zorgaanbieder dit wel moeten doen. De logica volgend uit deze analyse 
waarmee een gegevensdienst kan worden samengesteld zal in het geval van scenario 4 door een in-
tegrator/service bus worden geïmplementeerd. In scenario’s 3, 5 en 6 zal de DVZA dit moeten inbou-
wen. De DVZA is in alle scenario’s eindverantwoordelijk voor het filteren van de BSN uit de ZIB’s, ide-
aliter wordt dit al door de XIS-leverancier uitgevoerd. 
 
De DVZA moet technisch in staat zijn om de volledige gegevensdienst te ontsluiten naar het MedMij 
netwerk, het is afhankelijk van de inrichting van de XIS(‘en) bij de zorginstelling welke gegevens be-
schikbaar gesteld kunnen worden. Zie hoofdstuk 4.2.2. 
 

4.2 Autoriseren en authentiseren eindgebruiker 
Er mag enkel een autorisatie worden afgegeven wanneer er informatie beschikbaar is over de betref-
fende 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 
zal nog voordat informatie-uitwisseling met de PGO plaatsvindt al een bevraging van een bronsystem 
nodig zijn om de geboortedatum op te vragen. In het geval van scenario’s 3 tot en met 6 zal bepaald 
moeten worden welk systeem daarin leidend is. 
 

4.3 Afhandelen machtigingen 
Voor alle scenario’s geldt dat de DVZA machtigingen afhandelt en bevragingen van de bronsystemen 
doet op basis van het BSN van de cliënt waarvoor informatie wordt opgevraagd (zie 3.4.3). 
 

4.4 Logging conform normenkader MedMij 
Voor alle scenario’s geldt dat de logging zoals beschreven in het normenkader van MedMij volledig 
wordt uitgevoerd door de DVZA zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. 
 

1 2 3 4 5 6

1 Ontsluiten gegevensdienst DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

1.1 Vaststellen bronsystemen nvt nvt ZA ZA ZA ZA

1.2 Samenstellen tot gegevensdienst nvt nvt DVZA Integrator DVZA DVZA

1.3 Inbouwen FHIR resources XIS XIS XIS XIS XIS XIS

2 Autoriseren en authenticeren eindgebruiker DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

2.1 Uitvoeren beschikbaarheidstoest DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

2.1.1 Aanleveren patient resource XIS XIS XIS* XIS* XIS* XIS*

3 Afhandelen machting DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

4 Logging conform normenkader MedMij DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

5 Logging conform NEN 7513 ZA ZA ZA ZA ZA ZA

5.1 Logging acties eindgebruiker DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA DVZA

5.2  Logging acties systeem nvt XIS XIS integrator/XIS XIS XIS

6 (Verwerkers)overeenkomsten

* Het voor dit doel aangewezen XIS

ZA = Zorgaanbieder, DVZA = Dienstverlener Zorgaanbieder, XIS = algemene afkorting voor informatiesysteem met zorggegevens van clienten 

Scenario

Zorgaanbieder met DVZA + betrokken systemen in beheer door leverancier

Verantwoordelijkheid
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4.5 Logging conform NEN 7513 
De zorgaanbieder heeft in alle gevallen de verantwoordelijkheid om bevragingen van het cliëntdos-
sier te loggen conform NEN 7513. In scenario 1 is de DVZA en het XIS een en het zelfde systeem, en is 
logging op eindgebruiker niveau voldoende om aan de norm te voldoen. In de overige scenario’s 
weet het bronsysteem niet wie de eindgebruiker is. Daarom zal de volledige log opgebouwd zijn uit 
de bevragingen van de eindgebruiker die de DVZA logt en de bevragingen van de DVZA op het bron-
systeem.  
 

4.6 Scenario 1: DVZA is ook leverancier XIS 

 
Figuur 7 DVZA is ook leverancier XIS 

4.6.1 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. 

 

4.7 Scenario 2: DVZA is niet de leverancier XIS 

 
Figuur 8 DVZA is niet de leverancier XIS 

MedMij netwerk

DVZA

1

MedMij netwerk

DVZA

2



Handreiking ontsluiten bronsystemen 20 

 

4.7.1 Specifieke kenmerken 

• De leverancier van het XIS en de DVZA zijn verschillende partijen. 

• De gegevensdienst BgLZ wordt uit één systeem ontsloten.  

• De XIS-leverancier en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 
verwerken van de gezondheidsgegevens 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 

 

4.8 Scenario 3: DVZA ontsluit de afzonderlijke bronsystemen 

 
Figuur 9 DVZA ontsluit de afzonderlijke bronsystemen 

4.8.1 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 met de zorgaanbieder. 

• De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de gege-
vensdienst 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 
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4.9 Scenario 4: DVZA ontsluit de bronsystemen via een servicebus 

 
Figuur 10 DVZA ontsluit de bronsystemen via een servicebus 

 

4.9.1 Specifieke kenmerken 

• De leveranciers van de XIS’en, de servicebus (de integrator) en de DVZA zijn meerdere par-
tijen. De servicebus kan volledig in beheer zijn bij de zorgaanbieder, in dit geval is de leveran-
cier van de servicebus geen verwerker.  

• 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 overeenkom-
sten afsluiten voor het mogen verwerken van de gezondheidsgegevens met de zorgaanbie-
der. Wanneer de servicebus volledig in beheer is bij de zorgaanbieder dan hoeft er geen ver-
werkingsovereenkomst te worden gesloten tussen de zorgaanbieder en de leverancier van 
de servicebus.  

• De servicebus moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de ge-
gevensdienst bepalen welk gegeven uit welke bron gehaald moet worden (zoals beschreven 
in 4.2 Uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens). Wanneer de servicebus volledig in be-
heer is bij de zorgaanbieder dan kan de zorgaanbieder dit zelfstandig uitvoeren.  

• Er moeten afspraken gemaakt worden tussen DVZA, XIS-leverancier(s) en de beheerder 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 

• De servicebus (integrator) kan ook met andere netwerken communiceren.  
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4.10 Scenario 5: DVZA ontsluit systemen via hubs 

 
Figuur 11 DVZA ontsluit bronsystemen via hubs 

4.10.1 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 beschik-
baar op het niveau van de DVZA 

• De XIS-leveranciers en de DVZA moeten de juiste overeenkomsten afsluiten voor het mogen 
verwerken van de gezondheidsgegevens met de zorgaanbieder. 

• De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de gege-
vensdienst 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(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 ko-
pie van de gegevens wordt bijgehouden. In het geval dat een leveranciershub dit zou imple-
menteren 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 ver-
volgens 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/sub-
scription.html). De uitvoering van de logging ligt dan volledig bij de DVZA aangezien bevra-
gingen door de eindgebruiker niet meer zijn terug te zien in het oorspronkelijke bronsys-
teem. 
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4.11 Scenario 6: DVZA ontsluit systemen rechtstreeks en via hubs 

 
Figuur 12 DVZA ontsluit systemen rechtstreeks en via hubs 

4.11.1 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 met de zorgaanbieder. 

• De DVZA moet in samenspraak met de zorgaanbieder voor het samenstellen van de gege-
vensdienst 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(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 hubs of DVZA’s repositories gaan aanleggen waarin een ko-
pie van de gegevens wordt bijgehouden. In het geval dat een leveranciershub dit zou imple-
menteren 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 ver-
volgens 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/sub-
scription.html). De uitvoering van de logging ligt dan volledig bij de DVZA aangezien bevra-
gingen door de eindgebruiker niet meer zijn terug te zien in het oorspronkelijke bronsys-
teem. 
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5 Bijlage A: Stappenplan implementatie 
 
In onderstaande tabel zijn de stappen weergegeven die nodig zijn voor de inrichting van een keten 
van PGO tot aan een bronsysteem. In het kader van deze blauwdruk met de focus op de verbin-
ding(en) tussen DVZA en bronsystemen zijn in zwart de relevante stappen aangeduid en in grijs de 
stappen die ook gezet moeten worden om vanaf de DVZA de informatie te kunnen ontsluiten naar 
PGO’s. 
 

Actie Planning  
Inventariseren benodigde mappings/vertalingen door DVZA en XIS-leverancier  

Aanleveren gegevens ZAL en whitelist door DVZA  

Aanleveren gegevens OCL en whitelist door DVP  

Beschikbaar stellen van de MedMij lijsten door Vecozo  

Ophalen en toepassen van de MedMij lijsten door DVP en DVZA  

Implementeren OAuth flow door DVZA (incl. token introspection)  

Implementeren OAuth flow door DVP  

Beschikbaar stellen van benodigde mappings door Nictiz (indien van toepassing)  

Beschikbaar stellen (mock service) gegevensdienst door DVZA  

Inbouwen mappings door DVZA  

Beschikbaar stellen koppelvlak door XIS-leverancier  

Gebruik van koppelvlak XIS-leverancier door DVZA  

Gebruik van gegevensdienst DVZA door DVP (mock en gekoppeld aan XIS)  

Opstellen test cases voor ketentest door DVP, DVZA en XIS-leverancier  

Opleveren/invoeren testdata door XIS-leverancier  
 

Resultaten en evaluatie Planning  

Uitvoeren ketentest  

Opleveren testrapportage   
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6 Bijlage B: Informatieanalyse 
 

Naam ZIB Aantal Uit welke applicatie(s) wordt het gegeven 
ontsloten? 

Patiënt 1 Let op: 1 keuze 

BehandelAanwijzing n  

Wilsverklaring n  

Contactpersoon 1 Let op: 1 keuze 

Probleem n  

AllergieIntolerantie n  

LaboratoriumUitslag n  

Verrichting n  

VerpleegkundigeInterventie n  

Behandeldoel 1 (per verpleegkundige 
interventie) 

 

MedischHulpmiddel n (per verpleegkundige 
interventie) 

 

UitkomstVanZorg n  

Zorgverlener (Huisarts) 1 Let op: 1 keuze 

Zorgverlener (Hoofdbehandelaar) 1 Let op: 1 keuze 

Zorgverlener (Overige behandelaars) n  

Zorgaanbieder 1 Let op: 1 keuze 

 
  

https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Wilsverklaring-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2018NL)
https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/UitkomstVanZorg-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)
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7 Bijlage C: Genodigdenlijst leveranciers 
 
Adapcare 
ApoTakeCare 
Chipsoft 
Cormel 
De Heer Software 
Ecare 
Epic 
FarMedvisie  
Gerimedica 
Impulse 
Jouw Omgeving 
Lable 
Medicore 
Medimo 
Nedap 
Nedercare 
Nuts 
OIZ 
Paranice 
Philips VitalHealth 
PinkRoccade 
Simac 
SYMAX 
TTS Technology To Serve 
Unit4 
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8 Bijlage D: Beslisboom voor scenariobepaling  
 
Deze beslisboom is enkel richtinggevend. Het kan zijn dat een voor de hand liggend scenario financi-
eel minder aantrekkelijk is vanwege het aanbod van een leverancier of dat het strategisch minder 
aantrekkelijk is om alles bij één leverancier te betrekken. 
 

 


