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Onderwerp Reden aanpassing Wijziging in 

paragraaf 

Bron 

Toevoeging BgGGZ Toevoeging BgGGZ voor 

module PGO in de regeling 

2020 

2.3 en 3.2 Bron: VWS Directie 

Langdurige Zorg 

Voorkeur gebruik TVS  Regeling haalbaarheid 

authenticatieserver 

verplichtingen 

4.2 Bron: VWS Directie 
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Toevoeging gebruik 

tussenoplossingen 

Besluitvorming stuurgroep 10 

november 2020 

2.2 Bron: 
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eOverdracht toelichting  Toelichting inbouwen, 

registreren, uitwisselen en 

kwalificeren eOverdracht  

Bijlage Bron: Document DB 

Tekstuele wijzigingen Kleine spel- en stijlfouten Door gehele 

document 

 

 

Release 1.3. bevat de volgende wijzigingen t.o.v. release 1.2 

Onderwerp Reden aanpassing Wijziging in 

paragraaf 

Bron 

Resultaatverplichting 

eOverdracht in 

regeling InZicht 2021 

Op 30 maart 2021 ging de stuurgroep akkoord met het 

advies de resultaatverplichting in de regeling aan te 

passen en een inspanningsverplichting toe te voegen. 

Bijlage B Bron: VWS 

Directie 

Langdurige 

Zorg 

Zibs eOverdracht Het actuele overzicht van de eOverdracht zibs is 

beschikbaar via de volgende link: 

https://informatiestandaarden 

.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_ 

algemeen. Om deze reden is de bijlage eOverdracht zibs 

verwijderd. 

1.1 en 

bijlage  

Bron: Nictiz 

Zibs behorende tot 

het zorgplan en 

kwalificatieproces 

Bijlage ‘zibs behorende tot het zorgplan en 

kwalificatieproces’ is verwijderd, vanwege aanpassing 

resultaatverplichting en kwalificatieproces. 

Bijlage Bron: VWS 

Directie 

Langdurige 

Zorg 

 

Release 1.4. bevat de volgende wijzigingen t.o.v. release 1.3 

Onderwerp Reden aanpassing Wijziging in 

paragraaf 

Bron 

Resultaatverplichting 

eOverdracht  

Notitie in bijlage B is geactualiseerd naar de meest 

recente resultaatverplichting. 

Bijlage A Bron: VWS 

Gebruik pdf/a versus 

(x)html binnen 

eOverdracht 

Leveranciers geven de voorkeur aan eenduidig 

uitwisselen van pdf/a (i.p.v. (x)html). Dit heeft voor de 

kwalificatie door Nictiz geen gevolgen. Naar de toekomst 

toe (na de looptijd van de regeling) is (x)html gewenst. 

3.1  Bron: Nictiz/ 

leveranciers-

overleg 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen
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Onderwerp Reden aanpassing Wijziging in 

paragraaf 

Bron 

Zorgplan als 

onderdeel van de 

narrative(s) 

Als het zorgplan ongestructureerd uitgewisseld wordt, 

gebeurt dit middels de narrative(s) van bestaande zibs 

(en niet als pdf/a).  

3.2 Bron: Nictiz 

Verwijzingen Actualiseren verwijzingen naar informatiestandaarden 2.3 & 3.2 Bron: Nictiz 
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Begrippenlijst 

1 Architectuur en technische specificaties: de beschrijving van de technische eisen voor de uitwisseling 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 Broker: Het begrip ‘broker’ staat voor de techniek die gebruikt wordt om digitale berichten van een 

verzender naar een ontvanger te transporteren. Tijdens dit transport kan de broker gegevens vertalen naar het 
juiste berichtenformaat. De broker garandeert daarbij aantoonbaar dat de gegevens die aangeboden 
worden één-op-één overgenomen worden in de vertaling en de afhandeling van het bericht. 

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

7 Dienstverlener: dit is in de definitie van Logius de zorgaanbieder, niet te verwarren met de DVZA of de DVP. 
8 Dienstverlener persoon (DVP): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstverlener 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 conform de afspraken van het MedMij 
Afsprakenstelsel.  

9 Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstverlener 
zorgaanbieder levert Diensten aan Zorgaanbieders gerelateerd aan de gegevensuitwisseling tussen de DVP en de 
Zorgaanbieder via het Netwerk en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij. 

10 Dienst(en): activiteiten, processen en functionaliteit van de Dienstverlener zorgaanbieder aan de Zorgaanbieder 
teneinde de gegevensuitwisseling tussen de Zorgaanbieder en de Persoon te realiseren.  

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

12 LC: dit is de definitie van Logius voor de (ICT-)leverancier van de clusteraansluiting of TVS. 
13 Machtiging: de mogelijkheid om informatie door een ander te laten opvragen of delen. 
14 Makelaar: onder een makelaar wordt verstaan een applicatie die functionaliteit biedt om het proces van vraag- 

en aanbod te faciliteren tussen zorginstellingen over de overdracht van een patiënt of cliënt. 
15 MedMij Afsprakenstelsel: de door de Stichting MedMij vastgestelde laatste twee releases van het 

MedMij Afsprakenstelsel. 
16 Netwerk: een geheel van met elkaar verbonden knooppunten. Een voorbeeld van een netwerk is het MedMij-

netwerk zoals gedefinieerd in het MedMij Afsprakenstelsel. 
17 Persoon: persoon die gebruik wenst te maken van een PGO, een applicatie die gegevens kan uitwisselen met de 

Zorgaanbieder conform het MedMij Afsprakenstelsel. 
18 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. 
19 SAAS: Software as a service, oftewel een applicatie die als dienst wordt afgenomen en technisch bij de 

leverancier is ondergebracht  
20 Stichting MedMij: beheerder van het afsprakenstelsel MedMij.  
21 TVS: ToegangsVerleningService, zorgt voor één koppelvlak voor de door BZK toegelaten authenticatiemiddelen. 

Vooralsnog zal dit enkel DigiD zijn, maar wanneer andere identity providers (IDP’s) worden toegelaten zoals 
eHerkenning, IRMA, etc. zal de TVS deze ook gaan ondersteunen. 

22 WDO: Wet Digitale Overheid waarin bestuursorganen en aangewezen organisaties zoals zorgpartijen, 
indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht worden tot gebruik inlogmiddelen en de machtigingsvoorziening 
erkend door BZK. 

23 ZAL: Zorgaanbiederslijst met de adressen (URLs) van gegevensdiensten bij zorgaanbieders. De DVZA levert deze 
adressen aan de MedMij beheerorganisatie. 

24 Zorgaanbieder: een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten 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. 

25 Zorgpartij: zie Dienstverlener 
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 Inleiding 
 

Op 5 maart 2020 is tijdens een gezamenlijk landelijk operationeel overleg van de proeftuinen PGO en eOverdracht 

afgesproken dat de proeftuinen ten behoeve van de InZicht trajecten PGO en eOverdracht een gezamenlijke, 

eenduidige specificatie van de vraag aan betrokken leveranciers1 zullen opstellen. Zij baseren zich daarmee op 

opgedane ervaringen tijdens de uitvoering van de proeftuinen en een eerdere specificatie zoals die eind 2019 door de 

proeftuinen eOverdracht is opgesteld.  

 

De uitwerking van de specificatie is vervat in onderstaand document. De specificaties zijn verdeeld over drie lagen: 

functionaliteit, data- en informatiestandaarden en connectiviteit. 

  

1.1 Uitgangspunten en doelstelling 
Via een gezamenlijke ‘specificatie van de vraag’ zijn de leveranciers betrokken bij proeftuinen en de InZicht regeling 

oplossingen aan het ontwikkelen die: 

- Werkbaar zijn voor alle zorgorganisaties die aanspraak willen maken op de InZicht regeling. 

- Haalbaar zijn binnen de looptijd van de regeling (dus voor 31-12-2022 gerealiseerd kunnen worden). 

- Voldoen aan de meest actuele versie van de informatiestandaarden: 

o PGO 

▪ Basisgegevens Langdurige Zorg of Basisgegevens geestelijke gezondheidszorg 

▪ En eventueel PDF/a 

o eOverdracht 

▪ Landingspagina eOverdracht2  

- Interoperabel zijn met elkaar. 

- De gegevensuitwisseling met patiënten/cliënten en tussen zorgverleners (verpleegkundigen/verzorgenden) 

onderling ondersteunen met passende functionaliteit voor de gebruiker. 

- Implementatie van koppelvlakken op een zodanig standaard manier dat die: 

o Bruikbaar zijn in de regionale/lokale context tijdens de looptijd van de regeling (dit zijn verschillende 

applicaties en eventueel al aanwezige regionale infrastructuur voor berichtenuitwisseling). 

o Zo spoedig mogelijk overgestapt kan worden naar een structurele oplossing voor infrastructuur zodra 

deze beschikbaar komt.  

o De inzet van een tussenoplossing mag niet leiden tot verplichte, en door één of meerdere van de 

deelnemende partijen ongewenste, winkelnering voor functionaliteiten die buiten scope van de regeling 

vallen, zoals capaciteitsmanagement.  

- Opschaalbaar in de zin van uitbreiding van gegevensdiensten/informatiestandaarden mogelijk maken. 

- Opschaalbaar in de zin van uitbreiding van het aantal instellingen. 

 

 
1 Bij de eOverdracht en PGO modules kunnen verschillende type leveranciers betrokken zijn. De inhoud van deze specificaties richt 
zich met name op de XIS-leveranciers. Wanneer we een ander type leverancier bedoelen zullen we dit expliciet maken. De 
specificaties voor de DVZA rol zijn door MedMij zelf beschreven en deze zullen we in dit document alleen herhalen wanneer deze 
relevant zijn. 
2 Het actuele overzicht van zibs wordt bijgehouden op de Nictiz website: Landingspagina eOverdracht. Het actuele overzicht van 
de eOverdracht zibs is beschikbaar via de volgende link: 
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen 
 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpLangdurigeZorg
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpGGZ
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Verpleegkundige_Zorg
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Verpleegkundige_Zorg
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen
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 Functionaliteit 

 
2.1 Uitgangspunten eOverdracht 
Keuze voor generieke, leveranciersonafhankelijke oplossingen waar mogelijk. Dit betekent: 

- Organisaties moeten autonoom hun oplossing kunnen kiezen, de ene organisatie mag dus niet zijn oplossing 

opleggen aan een andere organisatie.  

- De oplossing mag niet zodanig zijn dat hij alleen werkt wanneer álle organisaties er gebruik van maken. 

 

2.2 eOverdracht functionaliteit 
- De basis van de eOverdracht is het direct uitwisselen van de standaard (zibs) tussen het elektronisch zorgdossier 

(EPD, ECD) van zorginstelling A en B. Voor meer informatie zie bijlage A - Inbouwen, registreren, uitwisselen en 

kwalificeren eOverdracht. 

- Zowel de zibs voor de aanmelding als die voor de overdracht zijn gebaseerd op de informatiestandaard 

eOverdracht. 

- Eventueel gebruik van een makelaar is alleen voor het ondersteunen van vraag en aanbod.  

- De makelaar heeft geen zorg-/medisch inhoudelijke dossierfunctie. Hierin worden geen gegevens (zibs) 

vastgelegd. 

- De berichtuitwisseling vindt plaats volgens “notified pull”, zie memo aan ICT-leveranciers: ”Besluitvorming 

notified pull bij informatiestandaard eOverdracht” (december 2020, versie 1.0). 

- Leveranciers van EPD of ECD zorgen ervoor dat de verpleegkundigen en verzorgenden ondersteund worden in het 

systeem. Voor een impressie van de uitwerking hiervan, zie https://inzichtwegwijzer.nl/demo/ 

- De applicatie biedt eindgebruiker de mogelijkheid om: 

o Het scenario notified pull3 te ondersteunen voor zowel aanmeld- als overdrachtsbericht. 

- De stuurgroep InZicht heeft per 10 november 2020 besloten om tussenoplossingen voor de 

infrastructuur eOverdracht waarin gebruik wordt gemaakt van een broker/makelaar, toe te staan onder de 

volgende voorwaarden:  

o De inzet van een tussenoplossing mag niet leiden tot verplichte, en door één of meerdere van de 

deelnemende partijen ongewenste, winkelnering voor functionaliteiten die buiten scope van de regeling 

vallen, zoals capaciteitsmanagement.  

- Leveranciers van EPD of ECD maken concreet welke velden in de applicatie gevuld moeten worden door de 

gebruikers om het aanmeld- en overdrachtsbericht te kunnen genereren of verwerken. Leverancier maakt hierbij 

duidelijk hoe dit de bewerkelijkheid voor de verpleegkundige vermindert. Voorbeeld:  

o Informatie die als zib kan worden opgehaald: waar moet de verpleegkundige dit vastleggen? 

▪ Informatie die middels vrije tekst wordt opgehaald: waar kan de verpleegkundige een 

toelichting kwijt op de overdracht?  

- Leverancier van EPD of ECD maakt duidelijk hoe in het bronsysteem een overzicht van de overdracht kan worden 

getoond voordat deze daadwerkelijk wordt verstuurd dan wel opgehaald. Dit ten behoeve van een 

kwaliteitscheck door de verpleegkundige. De verpleegkundige moet ten alle tijden, ongeacht in welke fase van 

het zorgproces, op basis van de op dat moment bestaande dossiervoering kunnen zien hoe het 

overdrachtsbericht eruitziet. 

 

3 Nictiz heeft een leveranciersconsultatie gedaan t.a.v. scenario notified pull en als dit algemeen als standaard wordt aangenomen 

zal Nictiz dit verder ontwikkelen. 

 

https://inzichtwegwijzer.nl/demo/


 

Specificatie leveranciers InZicht PGO en eOverdracht 9 

- Voor de zorgaanbieder kan het betekenen dat een aantal zibs niet wordt gevuld, bijvoorbeeld omdat deze geen 

onderdeel uitmaken van de dossiervoering van de specifieke zorgvraag. De desbetreffende zibs blijven dan leeg. 

 

2.3 PGO Functionaliteit 
Voor de PGO wordt er geen specifieke functionaliteit van de XIS-leverancier gevraagd. De XIS-leverancier wordt 

gevraagd om de zibs die onderdeel uitmaken van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) of Basisgegevens 

Geestelijke Gezondheidszorg (BgGGZ) te ondersteunen in de dossiervoering. De leverancier specificeert waar/hoe 

gegevens vastgelegd moeten worden om de betreffende zib te ondersteunen zodat de gebruikers geïnstrueerd 

kunnen worden.  

 

Per zorgaanbieder zal bepaald moeten worden welke zibs door welke leverancier aangeleverd moeten worden. Het 

kan zijn dat alle zibs uit de BgLZ of BgGGZ door één leverancier aangeleverd moeten worden, het kan echter ook zijn 

dat twee of meer leveranciers zibs moeten aanleveren om de BgLZ of BgGGZ te kunnen ontsluiten naar de DVZA. 

Daarnaast is het mogelijk dat op het niveau van een zorgaanbieder bepaalde zibs niet kunnen worden ontsloten naar 

de DVZA, bijvoorbeeld omdat deze geen onderdeel uitmaken van de dossiervoering van die specifieke organisatie. In 

dat geval blijft de zib “leeg”. Zie hoofdstuk 2.4 voor een verdere toelichting. Voor de resultaatverplichting en 

kwalificatie bij NICTIZ zijn varianten op de BgLZ toegestaan, zie: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.02/Basisgegevens_Langdurige_Zorg_Beschikbaarstellen 

  

Daarnaast zal per zorgaanbieder de gewenste inhoud van de PDF/a besproken moeten worden. In de proeftuinen zijn 

onder andere de zorgleefplannen/behandelplannen en rapportages besproken als wenselijke invulling van de PDF/A. 

Het staat de zorgaanbieder vrij om in afstemming met de DVZA en XIS-leverancier(s) de gewenste inhoud te bepalen. 

 

2.4 Varianten in architecturen PGO 
In het MedMij afsprakenstelsel staan de specificaties voor de DVZA rol uitgebreid beschreven. Het MedMij 

afsprakenstelsel biedt echter geen specificaties voor de ontsluiting van gegevens uit bronsystemen naar de DVZA. Elke 

zorgaanbieder zal samen met zijn leverancier moeten bepalen hoe deze ontsluiting het beste vormgegeven kan 

worden. In de handreiking ‘Ontsluiten Bronsystemen door MedMij DVZA’ wordt deze opdracht verder beschreven. 

Deze handreiking is opgesteld door Bureau InZicht, zie: https://inzichtwegwijzer.nl/download/handreiking-ontsluiten-

bronsystemen-dvza/. Ook beschrijft deze handreiking de mogelijke architecturen waarmee gegevensuitwisseling met 

een DVZA gerealiseerd kan worden. De handreiking richt zich specifiek op de resource server van de DVZA, en niet op 

de authorisation server.  

 

Op dit moment heeft een aantal DVZA-leveranciers uitgesproken in ieder geval de BgLZ in te bouwen. Voor een lijst 

van deze leveranciers graag een mail naar inzicht@ictu.nl  

 
  

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.02/Basisgegevens_Langdurige_Zorg_Beschikbaarstellen
https://inzichtwegwijzer.nl/download/handreiking-ontsluiten-bronsystemen-dvza/
https://inzichtwegwijzer.nl/download/handreiking-ontsluiten-bronsystemen-dvza/
mailto:inzicht@ictu.nl
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Onderstaande figuur toont een overzicht van de zes architectuurscenario’s uit de handreiking:  

 

 

 

De architectuurkeuze bepaalt ook hoe de verdeling van verantwoordelijkheden eruit ziet tussen DVZA leverancier, 

zorgaanbieder, en XIS-leverancier. Onderstaande tabel geeft deze verdeling weer. NB: de verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de authorisation server zijn hierin niet meegenomen. 

 

Tabel 1: Verantwoordelijkheden per scenario  

 

 

In de bovenstaande tabel is te zien dat XIS-leveranciers gevraagd wordt om FHIR resources in te bouwen, en geen 

andere bestandsformaten te hanteren (bijvoorbeeld CDA). Dit uitgangspunt is tijdens de totstandkoming van de 

handreiking in samenspraak met de leveranciers geformuleerd. Zo wordt voorkomen dat er nog vertalingen ofwel 

mappings op het niveau van de DVZA moeten plaatsvinden.   

MedMij netwerk

eOverdracht

DV
ZA

DV
ZA

ZA

ZA

DV
ZA

hub

DV
ZA

hub

ZA

1

2

3

4

5

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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 Data- en informatiestandaarden 
 

3.1 eOverdracht 
Leveranciers ondersteunen de informatiestandaard eOverdracht volwassenen. Zij ondersteunen de technische 

specificaties zoals deze in de informatiestandaard zijn gedefinieerd. Dit houdt in dat de zorginformatiebouwstenen uit 

de informatiestandaard middels FHIR resources worden uitgewisseld. Voor het overzicht van de zibs, zie: 

Landingspagina eOverdracht. 

Om te voldoen aan de regeling InZicht is in april 2021 vastgesteld wat de resultaatverplichting is qua zibs (zie bijlage 

B). Voor de overige zibs van de informatiestandaard geldt een inspanningsverplichting voor leveranciers om deze te 

realiseren. Indien voor de overige zibs op ongestructureerde wijze gegevens uitgewisseld wordt, is het voorstel om 

voor de looptijd van de regeling naast de zibs in eerste instantie te gaan werken met pdf/a (en nog niet met (x)html). 

Argumenten hiervoor zijn dat het mogelijk is om vanuit (x)html een pdf te genereren maar omgekeerd is dat 

complexer. Daarnaast is het voor een aantal leveranciers nu niet mogelijk een (x)html te genereren. 

Tevens is het in de zibs verplicht om het narrative-veld op te nemen. De leveranciers nemen dit veld wel op in de ZIB 

maar of deze gevuld worden, blijft aan de leveranciers. Als er een narrative gebruikt wordt, dient deze inhoudelijk wel 

te kloppen met de gestructureerde informatie en te voldoen aan de richtlijnen voor het gebruik van narratives zoals 

beschreven in de ‘implementation guide’: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/FHIR:V1.0_FHIR_IG_STU3#Resource.text_or_.22the_narrative.22. 

 

3.2 BgLZ/BgGGZ (PGO) 
Leveranciers ondersteunen de informatiestandaarden Basisgegevens Langdurige Zorg of BgGGZ4. De kwalificatie-eisen 

voor de rol Beschikbaarstellen BgLZ staan beschreven in: 

(https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.02/Basisgegevens_Langdurige_Zorg_Beschikbaarstellen). 

De leveranciers ondersteunen de technische specificaties zoals deze in de informatiestandaard zijn gedefinieerd. Dit 

houdt in dat de zorginformatiebouwstenen uit de informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg of de 

Basisgegevens GGZ middels FHIR resources worden uitgewisseld. 

 

In alle architectuurscenario’s (zie hoofdstuk 2.4) geldt dat de XIS-leverancier de FHIR resources beschikbaar stelt. Zoals 

in hoofdstuk 2.3 is aangegeven brengt de zorgaanbieder in kaart welke bronsystemen nodig zijn om de 

informatiestandaarden te ondersteunen. Het kan zijn dat bij één zorgaanbieder twee XIS-leveranciers een eigen set 

aan FHIR resources beschikbaar moeten stellen, die wellicht deels overlapt. De zorgaanbieder is verantwoordelijk om 

te bepalen welke FHIR resources door welke XIS-leveranciers moeten worden geïmplementeerd. Zoals eerder vermeld 

kan het voorkomen dat een zorgaanbieder bepaalde zibs niet kan ontsluiten naar de DVZA, en deze “leeg” blijven. De 

DVZA is altijd verantwoordelijk om de gehele gegevensdienst technisch te kunnen ontsluiten.  

 

Ten aanzien van het uitwisselen van het zorgplan middels de MedMij gegevensdiensten BgLZ/BgGGZ (PGO) geldt: het 

zorgplan dient opgenomen te zijn in de standaard (BgLZ/BgGGZ); anders komen leveranciers niet door de kwalificatie 

heen. Hiermee is voor PGO de pdf/a geen verplicht onderdeel om op te kwalificeren: het evt. ongestructureerd 

opleveren van het zorgplan dient in de narrative(s) plaats te vinden (dus niet in de vorm van pdf/a). 

  

 
4 De zib MedischHulpmiddel is in de BgLZ onderdeel van het zorgplan. De regeling geeft de voorkeur om deze zib separaat in te 
bouwen bij keuze voor BgLZ light. 

https://simplifier.net/Nictiz-STU3-eOverdracht/
https://simplifier.net/Nictiz-STU3-eOverdracht/
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Verpleegkundige_Zorg
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/FHIR:V1.0_FHIR_IG_STU3#Resource.text_or_.22the_narrative.22
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.02/Basisgegevens_Langdurige_Zorg_Beschikbaarstellen
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_BGLZ
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 Connectiviteit 
 

4.1 eOverdracht 
- De volgende generieke voorzieningen dienen aan te sluiten op de gemaakte besluiten Informatieberaad 30 

november 2020: toestemming en lokalisatie, adressering, identificatie en authenticatie en autorisatie. 

 

4.2 PGO 
- Identificatie & Authenticatie: de DVZA leverancier moet een door MedMij toegestaan authenticatiemiddel 

ondersteunen. Vanaf versie 1.2.0 (reeds gepubliceerd, vanaf 31-10-2020 waarschijnlijk verplicht) schrijft het 

MedMij Afsprakenstelsel geen authenticatiemiddel voor. Zorgaanbieders zullen na het intreden van de wet 

digitale overheid verplicht worden om alle door BZK toegelaten authenticatiemiddelen die een adequaat 

betrouwbaarheidsniveau bieden te ondersteunen. Leveranciers kunnen hierin de zorgaanbieder ontlasten door 

de zogenaamde ToegangsVerleningService (TVS) aan te bieden. Deze is voor de langdurige zorg vanaf 2021 

beschikbaar. In de handreiking ‘Inzicht handreiking authenticatie’ wordt deze oplossing verder beschreven. Voor 

meer informatie hierover zie: https://inzichtwegwijzer.nl/download/handreiking-authenticatie/ en 

https://inzichtwegwijzer.nl/download/factsheet-tvs-voor-zorgaanbieders-en-leveranciers/ 

- Logging: de leveranciers moet (een gedeelte) van de audittrail ondersteunen. Zie hoofdstuk 2 voor een verdeling 

van de logging per architectuurscenario. 

- De items adressering en toestemming worden in het MedMij afsprakenstelsel zelf afdoende beschreven.  

 

 

  

https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/besluiten-informatieberaad/besluiten-2020
https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/besluiten-informatieberaad/besluiten-2020
https://inzichtwegwijzer.nl/download/handreiking-authenticatie/
https://inzichtwegwijzer.nl/download/factsheet-tvs-voor-zorgaanbieders-en-leveranciers/
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Bijlagen 
Bijlage A: Inbouwen, registreren, uitwisselen en kwalificeren eOverdracht 
 

Memo V&VN: Inbouwen, registreren, uitwisselen en kwalificeren eOverdracht, dd. 15 jan 2021  

 

Aanleiding 

De eOverdracht is een informatiestandaard die is opgebouwd uit een set van zorginformatiebouwstenen (zibs). De 

eOverdracht is via een zorgvuldig proces tot stand gekomen. V&VN heeft interviews en focusgesprekken gevoerd met 

verpleegkundigen & verzorgenden (V&V) uit alle zorgsectoren. Via dossieronderzoek zijn verschillende systemen en 

verpleegkundige overdrachten bestudeerd. Tot slot is gebruik gemaakt van actuele (wetenschappelijke) kennis via 

(inter)nationale literatuur en richtlijnen. De eOverdracht is dus op basis van verschillende bronnen vastgesteld. Voorop 

staat dat de beroepsgroep V&V heeft aangegeven dat alle zorginformatiebouwstenen (zibs) van de eOverdracht 

relevant zijn.  

 

Via het programma InZicht wordt de implementatie van de eOverdracht in gang gezet en versneld. Tijdens de uitvoering 

van dit programma zijn vragen gesteld met betrekking tot: 

1. Het inbouwen of het beschikbaar stellen van zibs.  

2. Het gestructureerd registreren of het ‘vullen’ van zibs.  

3. Het uitwisselen van zibs.  

4. Het kwalificatieproces.  

In deze nota wordt nader ingegaan op deze punten. Het doel is duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen die 

participeren in het programma InZicht, zoals de inschrijvers van de regeling InZicht.  

 

Inbouwen of het beschikbaar stellen van zibs 

De belangrijkste reden om de (specificatie van) zibs in te bouwen, is om te komen tot een structurele verbetering van 

de registratie en het hergebruik van cliëntgegevens, op basis van het principe “eenmalig en eenduidig vastleggen, 

meervoudig gebruik”. 

 

Het ‘inbouwen’ of ook wel ‘het beschikbaar stellen’ van de zibs die in de eOverdracht zijn opgenomen betekent het 

volgende5: 

 

• De user interface moet zib-compliant zijn.  

Zib-compliant betekent de mate waarin de onderdelen en kenmerken van de gerealiseerde implementatie van een 

zib overeenkomen met en aansluiten bij de specificatie van de zibs en de manier waarop ze bedoeld zijn om gebruikt 

te worden. Namelijk: voor het vastleggen (registreren), delen en uitwisselen van informatie.  

Een user interface is zib-compliant als de gegevens*6 die op het scherm van het elektronische zorgdossier worden 

getoond, overeenkomen met de onderdelen en kenmerken die via de zibs eOverdracht zijn vastgesteld. Er is sprake 

 
5 Deze uitwerking is afgeleid van de volgende documenten: Zib-compliance (registratieaandebron.nl); Architectuur 
vol.1(registratieaandebron.nl) & Architectuur vol.2 (registratieaandebron.nl) 

6 Gegevens conform de specificatie van een zib betekent:  

o met gegevenselementen volgens de definitie van die elementen; met gedefinieerde onderlinge relatie tussen die 

gegevenselementen; met gedefinieerde datatypes; met gedefinieerde waardelijsten en codetabellen. 

 

https://www.registratieaandebron.nl/files/Zib-compliancev1.pdf
https://www.registratieaandebron.nl/files/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_1_v1.1.pdf
https://www.registratieaandebron.nl/files/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_1_v1.1.pdf
https://www.registratieaandebron.nl/files/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_2_v1.0.pdf
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van een zib-compliant interface als een verpleegkundige op haar scherm relevante gegevens ziet die overeenkomen 

met de onderdelen en kenmerken van een zib. 

• Gegevens moeten op een zib-compliant manier in het systeem opgeslagen kunnen worden.  

Zodanig dat: 

o deze in een volgende stap weer vindbaar zijn, en 

o uitgelezen kunnen worden zonder informatieverlies 

Daarbij worden geen eisen gesteld aan de interne inrichting van de database (blackbox principe). 

• Gegevens moeten opgevraagd en beschikbaar gesteld kunnen worden uit het systeem op basis van query's op zib-

instanties op het systeem.  

Dit betekent dat de codering van de gegevens overeen moet komen met de codering die via de zibs zijn vastgesteld.  

 

Waarom moet een IT-leverancier alle eOverdracht gegevens zib-compliant maken of ‘inbouwen’/ 

beschikbaar stellen?  

Elke cliënt is anders: dit kunnen kinderen, volwassenen of ouderen zijn. De ene cliënt heeft complexe en 

langdurige zorg nodig, terwijl een andere cliënt met een minder complex en kortdurend zorgtraject kan 

volstaan. Voor elke doelgroep zijn verschillende gegevens nodig. Daarom bevat de eOverdracht veel zibs.  

 

InZicht is gericht op de langdurige zorg, waar verpleegkundigen & verzorgenden veelal werken met oudere 

cliënten (>65 jaar). Een zib Zwangerschap zal in dit geval niet relevant zijn. Met andere woorden: het is in dit 

geval niet nodig om een plek te creëren in de user interface van het elektronisch zorgdossier. Echter, indien 

een wijkverpleegkundige zorg verleent aan een gezin waarvan de moeder zwanger is, dan is het wel relevant 

om hierover gegevens vast te kunnen leggen. De gegevens m.b.t. zwangerschap moeten om die reden een 

plek hebben in de user interface van het elektronisch zorgdossier.  

 

Het is belangrijk dat gegevens conform alle zibs van eOverdracht beschikbaar zijn, zodat verschillende use 

cases uit verschillende zorgsituaties kunnen worden ondersteund. 

 
 

 

Het gestructureerd registreren (het ‘vullen’ van zibs) 

Verpleegkundigen & verzorgenden (V&V) moeten ‘leren’ om gegevens gestructureerd en op zib-compliant wijze vast te 

leggen. Het gestructureerd registreren volgens een standaard kost tijd en V&V moeten wennen aan deze situatie. Voor 

de ene verpleegkundige of verzorgende zal dit proces makkelijker zijn dan voor de andere. Het kan zijn dat zij vast willen 

houden aan bijvoorbeeld vrije teksten (dit zijn ze wellicht gewend) of moeten wennen aan andere termen.  

 

Het kan dus voorkomen dat bepaalde gegevensvelden (die zij zien op het scherm) niet meteen gestructureerd (discreet) 

worden gevuld. Dit betekent niet dat bepaalde gegevenselementen niet relevant zijn.  

 

Van belang is dat V&V de tijd krijgen om eOverdracht op een correcte manier te leren gebruiken. Zij zijn een belangrijke 

schakel om gestructureerd gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken. Hiervoor is een gedragsverandering bij 

de beroepsgroep nodig. Continue verbetering van de kwaliteit van de aan de bron vastgelegde informatie is onderdeel 

van het veranderproces binnen de beroepsgroep en in de zorginstellingen. Zij moeten gaan samenwerken in en door de 

zorgketen heen (tussen ziekenhuizen en thuiszorg of verpleeghuiszorg) en elkaar daardoor beter gaan begrijpen. Het is 

wenselijk dat de applicatie het werkproces ondersteund en gebruiksvriendelijk is.  
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V&VN en het CNIO-netwerk zetten zich in om de omslag naar het gestructureerd (discreet) vastleggen van 

cliëntgegevens te ondersteunen en te monitoren. De inspanningen zullen onder andere gericht zijn op het vergroten 

van kennis, het betrekken van de beroepsgroep bij de eOverdracht om deze verder te bestendigen, en het bewust 

maken van de voordelen van gestructureerd registreren:  

• Verminderen van registratielast;  

• Ontsluiten van gegevens voor het continu leren & ontwikkelen; 

• Het ondersteunen van het klinisch redeneren; 

• Het bevorderen van de regie van de cliënt. 

 

Het uitwisselen van zibs 

Via de eOverdracht worden gegevens conform zib-specificatie van het ene elektronische zorgdossier (de versturende 

organisatie A) uitgewisseld naar het andere elektronische zorgdossier (de ontvangende organisatie B). Het uitwisselen 

van zibs betekent dat:  

 

• Het systeem moet in staat zijn om de beschikbaar gestelde gegevens te ‘mappen’ naar een technisch bericht in de 

vorm van HL7 FHIR resources (conform de gekozen uitwisselingsstandaard).  

• Het ontvangende systeem moet in staat zijn om de gegevens, in de vorm van HL7 FHIR resources (conform de 

gekozen uitwisselingsstandaard) te ontvangen, deze gegevens te verwerken en beschikbaar te stellen aan de 

eindgebruiker. 

• Het systeem moet in staat zijn een koppeling te maken met de voor de uitwisseling gebruikte infrastructuur, 

conform de voor die infrastructuur geldende eisen. Voor de module eOverdracht binnen InZicht is duidelijk dat de 

verpakking een FHIR verpakking is, maar de te gebruiken infrastructuur en bijbehorende eisen ten aanzien van 

logging, adresboek en authenticatie/autorisatie en toestemming is nog niet duidelijk. Hierover worden gesprekken 

gevoerd. In ieder geval moet iedere leverancier zich houden aan veilig transport. 

 

Het kwalificatieproces  

Leveranciers krijgen de mogelijkheid om te toetsen of de verpleegkundige overdracht vanuit het ECD/EPD voldoet aan 

de eisen van de eOverdracht. Nictiz heeft hiervoor een kwalificatieproces ingericht.  

Via een kwalificatie wordt beoordeeld of de onderdelen en kenmerken van de gerealiseerde implementatie van de zibs 

eOverdracht overeenkomen met en aansluiten bij de specificatie van de zibs. Uitgangspunt is dat alle zibs die onderdeel 

zijn van de informatiestandaard eOverdracht, beschikbaar worden gemaakt.  

Voor het kwalificatieproces kunnen passende scenario’s en use cases per domein voor kinderen, volwassenen en 

ouderen worden getoetst. Voor meer informatie over het kwalificatieproces zie: 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/kwalificatiecentrum/. 

De softwareleveranciers die aan de eisen voldoen, krijgen een Nictiz-certificaat. 

 

Het kwalificatieproces via het programma InZicht 

Via het programma InZicht wordt toegewerkt naar de beschikbaarheid van de gehele informatiestandaard eOverdracht. 

Om te laten zien dat aan deze resultaatverplichting wordt voldaan, moeten leveranciers die meedoen aan het 

programma InZicht zich laten kwalificeren (en krijgen dan een Nictiz-certificaat). 

 

Tot slot  

We moeten gezamenlijk bewerkstellingen en waarborgen dat gegevens worden gedeeld om de zorg voor de cliënt door 

andere zorgverleners te kunnen continueren. Uitgangspunt daarbij is dat alle zorginformatiebouwstenen (zibs) die 

onderdeel zijn van de informatiestandaard eOverdracht, beschikbaar worden gemaakt.  

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/kwalificatiecentrum/
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Om er voor te zorgen dat de issues met betrekking tot het zorgplan worden opgepakt, wordt via het programma 

eOverdracht een separaat project opgezet voor de zibs gerelateerd aan het zorgplan. Dit is nodig om de verplichting ten 

aanzien van de uitwisseling van het verpleegkundig zorgplan verder vorm te geven. Dit project zal in samenwerking met 

de verpleegkundige achterban (waaronder ook het CNIO-netwerk) en IT-leveranciers worden opgezet.  
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Bijlage B: Resultaatverplichting eOverdracht in regeling InZicht 2021 

 
Memo VWS: Resultaatverplichting eOverdracht in regeling InZicht 2021, dd. 27 april 2021  

 

Beste leden van de leverancierstafels InZicht, 

 

In dit memo informeren wij u over een advies aan VWS tot aanpassing van de regeling InZicht naar aanleiding van de 

offertes van een aantal leveranciers. Omdat deze slechts een deel van de resultaatverplichting in de regeling InZicht 

betreffen, is het niet mogelijk dat samenwerkende zorgorganisaties hiermee kunnen voldoen aan de 

resultaatverplichting. Op 30 maart ging de stuurgroep daarom akkoord met het advies de resultaatverplichting in de 

regeling aan te passen en een inspanningsverplichting toe te voegen. Dit advies en een gewijzigde regeling InZicht 

wordt momenteel ter besluitvorming aan de minister voorgelegd. In afwachting van dit besluit kunt u doorgaan met 

de voorbereiding van de subsidieaanvragen voor DUS-i op basis van onderstaande afspraken. Uiteraard houden wij u 

op de hoogte van verdere voortgang over een aangepaste regeling. 

 

Resultaatverplichting care organisaties 

a) Alle care organisaties uit het samenwerkingsverband kunnen de 14 zibs uit de eOverdracht die overlappen met de 

BgZ (zie lijstje in de bijlage) van alle organisaties in het samenwerkingsverband ontvangen en verwerken. De 

overige gegevens uit de eOverdracht kunnen ongestructureerd als opgemaakte tekst worden ontvangen en 

getoond. 

b) Alle care organisaties uit het samenwerkingsverband kunnen de 14 zibs uit de eOverdracht die overlappen met de 

BgZ naar de andere care organisaties in het samenwerkingsverband versturen. De overige gegevens uit de 

eOverdracht kunnen ongestructureerd als opgemaakte tekst naar de andere care organisaties in het 

samenwerkingsverband worden verstuurd. 

c) Alle care organisaties uit het samenwerkingsverband kunnen de gegevens uit de eOverdracht ongestructureerd 

als opgemaakte tekst naar de cure organisatie(s) in het samenwerkingsverband versturen. 

 

Resultaatverplichting cure organisaties 

a) Alle cure organisaties uit het samenwerkingsverband kunnen alle gegevens uit de eOverdracht ongestructureerd 

als opgemaakte tekst ontvangen en tonen van de care organisaties in het samenwerkingsverband. 

b) Alle cure organisaties uit het samenwerkingsverband kunnen de 14 zibs uit de eOverdracht die overlappen met de 

BgZ naar alle care organisaties in het samenwerkingsverband versturen. De overige gegevens uit de eOverdracht 

kunnen ongestructureerd als opgemaakte tekst naar alle care organisaties in het samenwerkingsverband worden 

verstuurd. 

 

Inspanningsverplichting voor alle organisaties 

a) Alle organisaties uit het samenwerkingsverband verplichten zich via ondertekening van een intentieverklaring om 

zich in te spannen naast de 14 zibs vervolgens ook de overige zibs van de informatiestandaard eOverdracht te 

registreren en uit te wisselen. 

 

Bijlage: De zibs die overlappen met de BGZ 

1. Patiënt 

2. Betaler 

3. Contactpersoon 

4. Zorgverlener 
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5. Woonsituatie 

6. Bekende wilsverklaring 

7. Probleem 

8. AllergieIntolerantie 

9. Alert 

10. Bloeddruk 

11. Lichaamsgewicht 

12. Lichaamslengte 

13. Contact 

14. Voedingsadvies 
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