
Nr Door Feedback op Framework versie 3.0 Reactie Inhoud van aanpassing of respons
1 Actiz Hoe verhoudt dit framework zich tot de Blauwdruk die het NCJ (NederlandsCentrum Jeugdgezondheidzorg) gaat ontwikkelen met ZonMW subsidie 

voor de overdracht Verloskunde&Kraam/JGZ

Aanpassing Aanpassing doorgevoerd: de overdracht Verloskunde&Kraam / JGZ is toegevoegd aan dit framework

2 Actiz P8 ZIB hoe worden die waar mogelijk naast de BDS (BasisDataset JGZ) gelegd? Respons Hiermee wordt vanaf begin aansluiting bij gezocht zodat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van dat wat er al is
3 Actiz BgZ betreft in eerste instantie de aanstaande moeder. Er zijn ook gegevens van het kind. Respons Dit klopt helemaal waar nodig zullen aanvullingen gemaakt worden
4 Actiz Gespecialiseerde toestemming is van belang omdat het deels gegevens van moeder zijn, deels van het kind, dat laatste daar hebben beide 

gezaghebbende ouders zeggenschap over.

Respons Hierin worden de uitkomsten uit de werkgroep gespecificeerde toestemming gevolgd. In één van de pilotregio's wordt ook in samenwerking 

met o.a. TNO en GTS gewerkt aan een dashboard functie waar apps voor toestemming bij kunnen aansluiten
5 Actiz P 14 4de aandachtspuntje delen met evt GGD en RIVM in verband met bloedonderzoek Hep B en eventueel prenatale vaccinaties. Aanpassing Dit is een goede aanvulling, maar is nu niet aangepast omdat de lijst niet uitputtend is. Wel is op meerdere plekken de betrokkenheid van GGD 

en RIVM explicieter gemaakt.
6 Actiz Kaders tweede laag laatste bullet zorgorganisaties en statistici toegang in verband met zorgpad…  Is gepseudonimiseerd wel anoniem genoeg? Respons Dit wordt uitgewerkt en uitgevoerd binnen de wettelijke regels van AVG/GDPR. Dat betekent o.a. dat wanneer anoniem volstaat of vereist is, 

er alleen anonieme data beschikbaar zal zijn.
7 Actiz Informatie wordt gedeeld, verloopt dat ook via LSP zoals alle JGZ organisaties uitwisselen? Aanpassing De koppeling tussen en aansluiting met verschillende registersen met het LSP is indien haalbaar onderdeel van pilotfase en in elk geval 

onderdeel roadmap. Dit is in het framework wat explicieter gemaakt
8 Actiz Hoofdstuk 5 Programma gaat vooral in op de verloskundige dus prenatale zorg en niet peri- en postnataal. De continuïteit van zorg voor het kind 

vereist een professionele overdracht van 1. de geboorte om de hielprik tijdig te kunnen uitvoeren en 2 de gegevens die van belang zijn voor de 

ontwikkeling en gezondheid van het kind uit zwangerschap en kraamperiode. Daarnaast biedt de JGZ ook op veel plaatsen prenatale huisbezoeken.

Respons Het programma richt zich juist op het gehele proces vanaf preconceptie (beter gezegd vanaf het preconceptieconsult) tot en met de overdracht 

aan JGZ

9 BO Zoals al telefonisch aangegeven vinden wij het in de basis een duidelijk verhaal en onderschrijven wij het doel om te komen tot een 

gestandaardiseerde infrastructuur voor digitale gegevensuitwisseling tussen de cliënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. Een aantal 

opmerkingen op hoofdlijnen:

Ter kennisgeving

10 BO -  Het is een heel ambitieus plan om juist in de Geboortezorg te starten waarbij blijkt uit de lopende experimenten Integrale Bekostiging dat er 

grote verschillen in ontwikkelingsstadia zijn tussen regio’s en het de vraag is of er een vloeiende overgang mogelijk is vanuit de te starten pilots 

naar de overige regio’s. Ook gaat het om een complexe sector met heel veel verschillende systemen en een diversiteit aan betrokken organisaties. 

Is een te grote complexiteit niet juist een grote risicofactor? Hier dient in ieder geval in de nog te ontwikkelen roadmap wel voldoende rekening 

mee gehouden te worden.

Respons Juist binnen de geboortezorg is er een relatief beperkte mate van complexiteit. Het aantal systemen zijn beperkt en bekend, de regio's zijn 

goed gedefinieerd (VSV/IGO) en er is al een belangrijke basis van eenheid van taal (PWD), die uiteraard z.s.m. aangevuld moet worden met 

benodigde sets voor de kraamzorg. Uiteindelijk begint het PGO ook bij de gebroorte, dus een mooier moment om te starten is er niet. De 

aanpak is er op gericht om landelijk afspraken te maken die in regio's die daar aan toe zijn deze implementaties uit te voeren. In de roadmap 

moet hier zeker rekening mee gehouden worden
11 BO Daarnaast zijn kraamzorgorganisaties veelal bovenregionaal opererende organisaties en uit de experimenten IGB blijkt dat het onwerkbaar te zijn 

wanneer de ene regio wel is aangesloten op een nieuwe structuur en de andere niet.

Respons Dit is een organisatorisch terecht punt maar staat los van dit framework

12 BO - Ook hebben wij een ernstige kanttekening bij de lokaal vereiste investering in tijd, geld en systemen. In de huidige bekostiging is hiervoor geen 

ruimte en er zal hiervoor dus op een andere wijze financiering ter beschikking moeten worden gesteld.

Respons Door goed onderscheid te maken tussen wat landelijk gedaan kan worden (en daar waar mogelijk dit ook te faciliteren) en wat regionaal en 

wat lokaal, wordt de inzet die nodig is vanuit VSV's zoveel mogelijk beperkt. Dit is verder iets waar binnen een regio met meerdere VSV's 

gezamenlijk een projectplan geschreven kan worden, waarin dit wordt meegenomen, zie hoofdstuk 5. Juist ook hiervoor dient aandacht te zijn 

in de roadmap en in het vervolgprogramma.
13 BO - Uitgangspunt is eenheid van taal die in de Geboortezorg tot stand is gebracht. Kraamzorg is hierop nog niet aangehaakt. Zoals de planning nu is 

zullen pas in het 3ekwartaal alle data-elementen zijn ingebracht in de werkgroep Eenheid van Taal die vervolgens dan nog bekrachtigd moeten 

worden in de Redactieraad. Wij vragen ons af of dit niet conflicteert met de beoogde snelle start van de pilots.

Respons Dit zal moeten blijken, in de werkgroep EvT en de redactieraad wordt ook nagedacht om deze doorlooptijd zo mogelijk in te korten. Voor de 

pilots moet een eerste definitie gesteld worden wat er als eerste af moet zijn. De kern is het activeren van de omgeving waarin ZIBS's 

geregistreed worden. Daarna kan de hoeveelheid ZIB's groeien.
14 BO Hierbij nog een aantal opmerkingen m.b.t. het document: Ter kennisgeving
15 BO - op pagina 4 laatste alinea  wordt gesproken over concrete geboekte resultaten binnen de Geboortezorg; welke resultaten worden hiermee 

bedoeld?

Aanpassing Dit is in het framework aangevuld

16 BO - op pagina 14 wordt bij punt 2; kaders voor de 2e laag aangegeven dat cliënten toegang tot eigen gegevens moeten hebben en informatie toe 

moeten kunnen voegen. Wij gaan hiervan uit dat bedoeld wordt dat een vereiste is dat cliënten digitale toegang moeten hebben. Wat wanneer dit 

niet het geval is? Het komt niet heel veel voor maar er zijn wel cliënten die dit (vaak door financiële oorzaken) niet hebben.

Respons Goed punt, daarvoor zal een passende oplossing gevonden moeten worden. Bv terugvallen op de huidige manier van gegevens meegeven 

(zwangerschapskaart, echoverslagen, partusverslag, kraamperiode). Ieder moet toegang kunnen hebben, indien nodig via een 

vertrouwenspersoon. Is een punt van aandacht voor de invulling.

17 BO - op pagina 14, punt 3 informatie. Zie opmerking over eenheid van taal Kraamzorg hierboven. Respons Zie reactie bij het eerder beschreven punt
18 BO - op pagina 17 wordt bij informatie m.b.t. uitkomstindicatoren verondersteld dat ICHOM al is geïmplementeerd in de Geboortezorg. Dit is niet het 

geval en als hiertoe al wordt besloten is het sterk de vraag of dit binnen de gestelde looptijd van dit project zal zijn

Aanpassing Het betreft hier een opsomming van voorbeelden, die niet definiërend, uitputtend of limiterend bedoeld is. Wel is dit punt aangepast en zijn 

juist ook de PREMS en PROMS benoemd
19 BO - op pagina 18 wordt onder punt 4.2 gesproken van een tachtigtal regio’s. Volgens het laatste overzicht wat dient voor de aanlevering van de 

indicatoren over verslagjaar 2017 zijn het er 76

Aanpassing Dit is gecorrigeerd

20 BO Verder zijn we benieuwd hoe een aantal zaken praktisch uitgewerkt zullen worden; wie is geautoriseerd om gegevens te muteren die gaandeweg 

het zorgproces fout blijken te zijn of gewijzigd zijn?

Respons Niemand is geautoriseerd om te wijzigen. Een ZIB wordt geregistreerd door een zorgprofessional. Later kan dezelfde ZIB door een andere 

zorgprofessional geregistreerd worden. Dus de datum en tijd van de ZIB zijn belangrijk
21 BO Tot slot nog een tweetal opmerkingen die buiten de scope van het project vallen maar wel van belang zijn te noemen:
22 BO - Wat ons opvalt is dat de landelijke Geboortezorgpartijen slechts beperkt vertegenwoordigd zijn in het Informatieberaad; gezien de ambitie om de 

Geboortezorg koploper te laten zijn vragen wij ons af of een meer directe vertegenwoordiging (bijvoorbeeld door het CPZ) niet op z’n plaats zou 

zijn.

Respons Dit staat inderdaad los van het framework, maar hier is zeker aandacht voor.

23 BO - Uit een eerdere presentatie begrepen we dat een van de pilots ook een regio is die op dit moment in een experiment IGB deelneemt. Het 

meedoen in twee pilots/experimenten kan de uitkomst van de evaluatie over en weer zowel nadelig als voordelig beïnvloeden. Hier dient aandacht 

voor te zijn.

Respons Eens, van belang om dit helder voor ogen te houden.

24 GGD 

GHOR

Enige tijd geleden kregen wij onderstaande mail doorgestuurd van mevrouw Schipper van ActiZ. Het is vanuit GGD GHOR Nederland helaas niet 

gelukt eerder te reageren, excuses daarvoor. U heeft reeds reacties ontvangen vanuit ActiZ en NCJ en daarop hebben wij geen aanvullingen. Wij 

sluiten ons aan bij de opmerking dat betrokkenheid van de JGZ van belang is. Als brancheorganisatie blijven wij dan ook graag op de hoogte. 

Respons De genoemde punten - door Actiz en NCJ - zijn inmiddels verwerkt in de definitieve versie. En we houden jullie graag op de hoogte. De 

betrokkenheid van JGZ is evident.

25 GGZ 1. Algemeen. Het is verheugend te zien dat voor de geboortezorg bij de aanpak en standaarden wordt aangesloten die via het informatieberaad 

landelijk zijn afgesproken en waar ook GGZ Nederland zich aan conformeert. Tegelijk weet ik uit eerste hand dat de perinatologie ook gezien moet 

worden als de grondlegger van de eenheid van taal zoals die nu in Nederland wordt toegepast. Met name het specificeren van de gegevens in HL7 

formaat, met SnomedCT en Perined codes en een toelichting op het medisch concept, nu samengevat in zorginformatiebouwstenen is uit dit traject 

afkomstig. We realiseren ons dus dat we schatplichtig zijn aan de perinatologie waarvoor dank.

Ter kennisgeving
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Nr Door Feedback op Framework versie 3.0 Reactie Inhoud van aanpassing of respons
26 GGZ 2. T.a.v. hfd 3.1. De GGZ heeft dezelfde manier van standaardiseren omarmt en in de periode 2016 zijn zorginformatiebouwstenen gereviewed en 

in 2017 zijn er een aantal aangepast voor ook in de GGZ bruikbare zibs. Deze zib publicatie versie 2017 omvat ook het gebruik van o.a. DSM 5 

coderingen. In de bedoelde framework notitie wordt een oude versie van BGZ en zibs genoemd. Ons voorstel zou zijn om de consequentie van 

verbeteringen en releases beter mee te nemen. Ik stel dan ook voor dat in de geboortezorg niet naar zibs publicatie 2015 wordt verwezen, maar 

naar de meest recente publicatie dan wel naar de huidige release van 2017. De perinatologie is bekend met de waarde van een goed releasebeleid, 

dus dit zou geen probleem moeten zijn. Er is wellicht niet zo veel overlap tussen GGZ en geboortezorg, al is dat wel mogelijk bij jeugdproblematiek, 

vroeg ouderschap en soms na de bevalling als jonge moeders een post natale depressie ontwikkelen. Om die reden zien we toch graag dat er 

consistentie ontstaat. 

Aanpassing Dit is gecorrigeerd

27 GGZ 3. Ad 3.1 Hoewel de basisgegevensset zorg (bgz een nuttige compositie van zibs is, die we in principe ondersteunen, blijkt deze voor de GGZ niet 

goed bruikbaar. Met name de klankkleur ademt die van de somatische zorg. Dit is uiteraard ook in de GGZ relevant, maar het eigene van psychische 

klachten en/of sociale problematiek komt daarin minder goed naar voren. Wij kiezen dan ook voor andere mogelijkheden om de relevante zibs te 

selecteren en te ordenen.

Aanpassing Dat wat nodig is aan ontwikkeling van ZIB's is onderdeel van pilotfase en roadmap. Wat explicietere toelichting op ZIB's en de toepassing 

daarvan is toegevoegd aan het framework. Belangrijk uitgangspunt is in elk geval dat er landelijke afspraken gemaakt worden voor de 

geboortezorg en er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van dat wat er al is.

28 GGZ 4. Ad 3.1 Ook kan ten aanzien van de bgz worden gesteld dat deze voor geboortezorg te beperkend is. Zo is er een reden voor V&VN om een zib 

zwangerschap en een zib Apgar score te ontwikkelen. Helaas zijn deze beiden niet op de eenheid van taal uit de geboortezorg gebaseerd. Wij 

stellen voor deze zibs een harmonisatie voor van de V&VN zibs en landelijk gebruiken van de afgesproken coderingen uit de informatiestandaard 

eenheid van taal geboortezorg. Mede omdat de implementatie van deze onderwerpen in de perinatologie sinds 2008 al heeft plaatsgevonden en 

dit voor de eOverdracht in de opstartfase is. Gegevens over eventuele zwangerschap zijn in de GGZ relevant bij het voorschrijven van bepaalde 

medicijnen. Wij willen graag consistentie in de eenheid van taal, vooral als die uit andere domeinen wordt overgenomen. 

Aanpassing Dat wat nodig is aan ontwikkeling van ZIB's is onderdeel van pilotfase en roadmap. Wat explicietere toelichting op ZIB's en de toepassing 

daarvan is toegevoegd aan het framework. Belangrijk uitgangspunt is in elk geval dat er landelijke afspraken gemaakt worden voor de 

geboortezorg en er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van dat wat er al is.

29 GGZ Ook is de bgz te beperkend omdat slechts de afgesproken set zibs er een plaats in krijgt. Er is geen ruimte voor aanvullende zibs die o.a. voor GGZ 

en voor geboortezorg, maar uiteraard ook voor andere specialismen te allen tijde noodzakelijk zijn om gezondheids- en ziekte specifieke informatie 

door te geven en is te beperkend om individualisatie van behandeling en zorg goed toe te passen. Ja als begin is het goed, maar de manier waarop 

deze aanvullingen tot stand komen is niets gemeld. 

Aanpassing Dat wat nodig is aan ontwikkeling van ZIB's is onderdeel van pilotfase en roadmap. Wat explicietere toelichting op ZIB's en de toepassing 

daarvan is toegevoegd aan het framework. Belangrijk uitgangspunt is in elk geval dat er landelijke afspraken gemaakt worden voor de 

geboortezorg en er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van dat wat er al is.

30 GGZ 5. Ad 3.1 De GGZ is op dit moment bezig met VIPP GGZ waarin net als bij de geboortezorg MedMij als basis wordt gebruikt. T.a.v. eHealth heeft de 

GGZ al ruim tien jaar ervaring met de inzet van applicatie en de uitwisseling van gegevens tussen cliënten applicaties en zorgsystemen, waarvan de 

laatste jaren met Koppeltaal. Zoals veel uit de perinatologie voor de GGZ als voorbeeld kan dienen, zou Koppeltaal uit de GGZ een interessante 

optie voor applicaties in de geboortezorg kunnen zijn. Wij bemiddelen graag in her arrangeren van verkennende gesprekken. 

Respons Ook in dit programma wordt gekeken naar koppeltaal als tool. 

31 GGZ 6. Ad 3.1. Bij ECH Alliance en Digital Health Society Declaration hebben wij wel enkele vragen. Niet zozeer wat de activiteiten van deze organisaties 

betreft, maar wel de selectiviteit ervan. Zo is er in de wereld van standaardisatie door de Joint Initiative Council (JIC o.a. ISO, CEN, HL7, GS1, IHE, 

CDISC, Snomed International) een international patiënt summary implementatie richtlijn gemaakt die juist gebruik maakt van diverse bestaande 

standaarden, voortborduurt op epSOS en waarin juist het kunnen uitbreiden met gegevens op maat het uitgangspunt is. Een dergelijk initiatief dat 

concrete toepasbare producten levert zou hier ook op zijn plaats zijn. CEN is op dit moment bezig hier een Europese standaard voor te maken. Onze 

suggestie is dat te benoemen. 

Respons Prima, om dit te benoemen. Maar het programma gaat er van uit dat er straks meerder standaarden gebruikt worden en dat standaarden 

wijzigen in de tijd. (Vervallen en nieuwe bij) In de metadat van het register moet ook helder zijn welke standaard gehanteerd is voor de 

betreffende ZIB. Dit zijn echter zaken die onderdeel zijn van de architectuur. Voor dit punt is aandacht gedurende pilotfase, roadmap en het 

vervolg van het programma Babyconnect.

32 GGZ 7. Ad 3.1 Perined participeert in Peristat, de Europese organisatie voor geboortestatistiek uit de Europese landen. Deze dient vaak als 

referentiepunt om de situatie van de Nederlandse geboortezorg tegen te toetsen. O.a. de aandacht voor de sterftecijfers ontstond op basis van 

deze vergelijking. Dit initiatief had hier genoemd horen te worden. 

Aanpassing Dit is toegevoegd aan het framework. Vervolg discussie is nog nodig, maar is onderdeel van de roadmap.

33 GGZ 8. Ad 3.2. Hier wordt een inkleuring gegeven aan outcomedoel 3 die niet geheel consistent lijkt met de landelijke aanpak. Het delen van gegevens 

versus het overdragen van gegevens is principieel niet verschillend, maar technisch soms wel afhankelijk van architectuurkeuzen die liefst tussen 

zorgverleners onderling, dan wel regionaal of landelijk moeten worden gemaakt. Richting MedMij PGO zien wij een noodzaak tot feitelijk 

elektronisch overdragen uit zorgsystemen naar PGO’s. Gezien de ruime ervaring in de geboortezorg met elektronisch overdragen van gegevens 

bestaat het gevaar dat een gelijkwaardige architectuur wordt gepromoot die geen meerwaarde levert en eerder een risico op vertraging oplevert 

dan voortgang.  

Respons Onderdeel van pilotfase en roadmap is om dit helder te krijgen en verder uit te werken

34 GGZ 9. Ad 3.2.2. De GGZ conformeert zich aan de MedMij doelen en het PGO. Hoewel in vroegere publicaties over een persoonlijk gezondheidsdossier 

werd gesproken, lijkt dit voor geboortezorg niet meer actueel. Wij zien hier het risico dat naast de veelheid aan portalen en het PGO traject weer 

een nieuw fenomeen specifiek voor geboortezorg wordt ontwikkeld dat niet meer aansluit op de rest van de zorg. Hier zien we graag consistente 

lijnen en aanpak, dus PGO.

Aanpassing Dit is gecorrigeerd van PGD naar PGO

35 GGZ 10. Pagina 14. Middelste regel bevat een typefout: Het uiteindelijke doel is om voor iedereen een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) te 

reaiseren. Het laatste woord is realiseren. 

Aanpassing Gecorrigeerd

36 GGZ 11. Pagina 16. Kaders 2e laag. De zin “Zorgorganisaties en statistiekbeheerders moeten toegang hebben voor het beoordelen van zorgpaden, dit 

mag alleen met gepseudonimiseerde en geanonimiseerde data.” Lijkt nodeloos beperkend, met name waar het gaat om beoordelen en zorgpaden. 

In de huidige situatie wordt er meer gedaan dan zorgpaden alleen beoordelen (zoals eigen praktijk benchmark bekijken, benchmark vergelijken met 

vergelijkbare praktijken) en kunnen ook andere organisatie of zorg arrangementen dan alleen zorgpaden onderwerp van studie zijn. Ook is het niet 

nodig om binnen de huidige wet / AVG eigen praktijkgegevens te pseudonimiseren dan wel anonimiseren. Dit is ook voor de GGZ een actueel 

vraagstuk, o.a. in de discussie rondom de ROM metingen. Daar herkennen wij vier doelen, die elk hun eigen vorm van niet of wel toepassen van 

privacy enhancing technieken vragen. ROM wordt gebruikt in gesprek met de patiënt. Daar is pseudonimiseren of anonimiseren juist niet te 

bedoeling. Indien een psychiater de effectiviteit van de behandeling van zijn eigen patiënten via ROM wil toetsen is pseudonimisatie of 

anonimisatie – in geval van eigen gebruik – niet nodig en niet gewenst. Bij de kwaliteitsmetingen op landelijk niveau is een pseudonimisatie 

uiteraard wel een oplossing en tot slot bij de vraagstukken rondom financiering is het beeld divers. Indien het gaat om concrete facturatie voor 

persoon A is anoniem niet mogelijk, als het gaat om afspraken over bekostiging op regio of sector niveau is het weer een must. Wij zien graag een 

dergelijke nuancering opgenomen, vooral vanuit het perspectief van eventuele precedenten. 

Respons Dit is onderdeel van de roadmap en heeft daarmee de aandacht. We herkennen verschillende categoriën van gebruikers die verschillende 

eisen en wensen hebben t.a.v. gebruik van data en de behoefte aan informatie. Waar voor een aantal categoriën persoonsgebonden 

informatie vereist is, volstaat voor andere groepen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde data. De AVG is duidelijk m.b.t. privacy by default 

en privacy by design. Daar zal in de roadmap en in het functioneel en onderliggende architectuur uiteraard voldoende rekening mee gehouden 

moeten worden

37 GGZ 12. Ad punt 3 informatie pagina 16-17. Op basis van PWD heeft Perined inmiddels een uitgebreide verzameling zorginformatiebouwsteen 

ontwikkeld. Deze zijn door gebrek aan middelen nog niet gevalideerd of gepubliceerd, maar die staan wel ter beschikking van andere zorgpartijen. 

GGZ Nederland zou hier graag naar willen kijken om te bezien of er mogelijk ook voor GGZ gebruik interessante (kandidaat) zibs al beschikbaar zijn. 

Qua oogpunt van inzet van middelen zien we bij voorkeur geen doublures en daarmee inconsistenties ontstaan. 

Respons Het gebruiken van wat er al is en doublures voorkomen is essentieel. Dat is ook het devies voor dit programma. 
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Nr Door Feedback op Framework versie 3.0 Reactie Inhoud van aanpassing of respons
38 GGZ 13. Het zoveel mogelijk werken met de huidige zorginformatiebouwstenen 2017 levert mogelijk twee zaken op: 1 de zorg gaat steeds meer 

standaardiseren waardoor onderlinge uitwisseling ook boven sectoraal beter mogelijk wordt. Ook voor de GGZ interessant. 2. De ervaringen van de 

perinatologie zouden kunnen worden ondergesneeuwd waardoor op jaren implementatie en bewezen succes gebaseerde PWD standaard en 

Perined zorg informatie bouwstenen zouden worden vervangen door niet uitgeteste nog veelal theoretische zibs. De formulering zoveel mogelijk is 

dan wel van toepassing, maar ook omgekeerd zou benoemd moeten worden: het landelijk traject neemt zoveel mogelijk over van al bewezen 

werkbare en in systemen geïmplementeerde en gebruikte standaarden uit de geboortezorg. Vanuit de GGZ gezien kan deze situatie goed 

vergeleken worden met de Koppeltaal ervaringen die wij ook willen delen met de gehele zorg. 

Respons Gelukkig is er al sprake van kruisbestuiving via de werkgroep Eenheid van Taal en Nictiz. 

39 GGZ 14. Pagina 18-19. Hier wordt een verwijzing naar standaarden als NEN7510, NEN 7512 specifiek en NEN 7513 gemist. Aanpassing Is toegevoegd
40 GGZ 15. Pagina 18-19 standaarden / zibs. De opmerking “Van de ZIB’s moet duidelijk zijn in welke standaard de datasets zijn genoteerd (bijvoorbeeld 

Snomed) en in welk format de data is vastgelegd (bijvoorbeeld HL7v3)” komt wat vreemd over. In de huidige datasets staat voor elk concept wat de 

betekenis is bv met een SnomedCT code of LOINC of Perined code. Dit hoort in de zibs die aan ISO TS 13972 voldoen (zoals die van Registratie aan 

de Bron en die van Perined) ook overgenomen te worden. Daarmee wordt juist de interpretatie van een gegeven voor tientallen jaren 

gegarandeerd. In welk formaat de data zijn vastgelegd zou er eigenlijk niet meer toe moeten doen, gezien dat we de zibs nu al kunnen omzetten 

naar technische formaten als HL7 v3 wat in de perinatologieberichten en CDA documenten wordt gebruikt, maar ook in HL7 FHIR, in ISO 13606 

archetype definition language of ADL en in plat XML. Kenmerk van de zibs is nu juist dat ze technologie onafhankelijk zijn, maar de conceptuele 

betekenis goed vasthouden. Uiteraard dien je per use case wel een uitwisselingsformaat af te spreken om op laag 5 uit de voeten te kunnen. En dat 

is in de perinatologie voornamelijk HL7 v3 voor uitwisseling onder zorgverleners onderling en naar landelijke registraties en via MedMij PGO 

standaarden is dat HL7 FHIR. 

Aanpassing Formulering is aangepast.

41 GGZ 16. Ad 4.2.1. en 4.2.2. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen die we in de GGZ nu proberen te initiëren via VIPP GGZ. En hier is ook de afstemming 

met GGZ relevant o.a. rondom diagnoses en rondom medicatiegebruik. 

Ter kennisgeving

42 GGZ 17. Pagina 22. Laatste bullet. “Hierdoor worden onderdelen van verschillende (ICT-) bedrijven inwisselbaar. “. Dit lijkt ons wel heel erg ver gaan. Ik 

denk dat het framework zich moet onthouden van ingrepen in de bedrijfsvoering van ICT bedrijven. Binnen de GGZ is uitvoerig ervaring opgedaan 

met het gebruiken van eHealth apps van leverancier A binnen het cliëntenplatform van leverancier B en omgekeerd. Dit alles loopt via Koppeltaal / 

FHIR. Iets dergelijks kan wel van de ICT industrie worden gevraagd. 

Aanpassing Dit is enigszins aangepast (p20). Toch zijn zaken als een modulaire opbouw, het voorkomen van vendor lock in en daarmee de keuzevrijheid 

van patienten/clienten en van zorgverleners cruciaal voor een gezond speelveld waarbij de vraagkant sterker mag worden (qua kennis, 

vraagbundeling, onderhandelingspositie en keuzevrijheid) ten opzichte van de huidige situatie

43 GGZ 18. Pagina 23. Hier wordt onder kopje governance niet verwezen naar het MedMij afsprakenstelsel. GGZ Nederland is juist bezig om bestuurlijke 

ondersteuning van dit afspraken stelsel te verkrijgen. Dit zou wellicht ook voor de perinatologie een goede aanvulling kunnen zijn. 

Aanpassing Op andere plekken in het document wordt al duidelijk gemaakt dat er juist de aansluiting met het MedMij afsprakenstelsel gezocht wordt. 

Voor de volledigheid hebben we het op deze plek ook toegevoegd.

44 GGZ 19. Hfd 5, pag 25. Hier wordt melding gemaakt van uitzonderingen op het MedMij afsprakenstelsel. Voor de GGZ lopen wij er nu tegen aan dat 

MedMij nog niet klaar is om alles aan te kunnen. M.n. het aantal zibs dat op deze manier kan worden afgehandeld en aan een PGO geleverd, dan 

wel de ordening daarin, zal nog geruime tijd ontwikkelen vragen, o.a. van Nictiz. Doordat de geboortezorg op HL7 v3 uitwisselt ontstaat een 

interessant vraagstuk of: a. MedMij PGO’s ook HL7 v3 PWD standaard gegevens gaat lezen; b. Er een PWD standaard representatie in FHIR komt; c. 

Er een zibservice wordt ingezet die de HL7 v3 zaken automatisch omzet naar FHIR en omgekeerd.

Respons Dit zijn belangrijke punten en moeten i.i.g. geborgd worden in de roadmap. Dit is relevant voor overleg in het kader van de architectuur en 

functionele specificatie, en er is meer uitleg nodig over de aanpak (over en weer). 

De uitzondering is geboden door MedMij om wel te kunnen starten. (groei vanuit het veld) het beheer moet ontwikkeld worden en komt in het 

opschalingsplan en in de roadmap

45 GGZ 20. Hfd 6.1. Ontwikkeling van zibs. De perinatale zibs zijn door Perined de afgelopen jaren al ontwikkeld. Hier is eerder validatie door 

gebruikersgroepen, publicatie en inbedding in de landelijke structuren voor zibs van belang dan het wiel opnieuw uitvinden. 

Respons Het gaat niet om het wiel opnieuw uitvinden. Het devies blijft: gebruiken wat er al is en het gaat hier om beheer van de ontwikkelingen voor 

de toekomst.
46 GGZ 21. Hfd 6.1. Perined heeft uitgebreide ervaring in de nieuwe Diva architectuur om berichtenformaten (LVR / LNR, Spirit 1a, peri 2.0, peri 2.1, peri 

2.2, peri 2.3) te transformeren. Opnieuw is het zaak gedane investeringen door te ontwikkelen en niet hiervoor weer wielen uit te vinden. Ook in de 

GGZ lopen wij aan tegen verschillende formaten (m.n. releases) van berichten en gegevensuitwisseling. Ook de omzetting van HL7 v3 naar HL7 FHIR 

vice versa zou interessante technieken kunnen opleveren. 

Respons Eens

47 GGZ 22. Hfd 7. De looptijd van een regionaal programma beperken tot 24 maanden lijkt erg optimistisch. Onze ervaring in de GGZ leert dat sommige 

partijen (koplopers) redelijk snel nieuwe innovaties kunnen oppakken en in zulk een geval zou de termijn kunnen. Maar achterblijvers hebben soms 

meer tijd nodig dan deze korte periode. 

Respons De termijn van 24 maanden geldt voor regionaal niveau. Voor het programma op landelijk niveau wordt aan langere termijnen gedacht.

48 GGZ 23. Ad bronnen. De volgende artikelen beschrijven de ervaringen met de elektronische uitwisseling in de perinatologie zoals door Nictiz vanaf 2000 

is ondersteund en de huidige perinatale registratie en nieuwe architectuur van Perined. De laatste zijn vooral relevant vooral om de semantiek 

decennia te behouden bij parallel gebruik van verschillende dataformaten / uitwisselingsberichten.  a. Goossen WT, Jonker MJ, Heitmann KU, 

Jongeneel-de Haas IC, de Jong T, van der Slikke JW, Kabbes BL. Electronic patient records: domain message information model perinatology.  Int J 

Med Inform. 2003 Jul;70(2-3):265-76. | b. Goossen WT, Arns-Schiere AM. Information Architecture for Perinatal Registration in the Netherlands.  J 

Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017 Mar - Apr;46(2):310-321. doi: 10.1016/j.jogn.2016.11.011. Epub 2017 Jan 12. | c. Goossen W. Architecture for 

Variable Data Entry into a National Registry. Stud Health Technol Inform. 2017;237:81-90.

Ter kennisgeving Waarvoor dank

49 KNOV Het is goed dat het Framework is opgesteld, aan de mogelijkheid van onderlinge gegevensuitwisseling is zeer veel behoefte in de regio’s! De juiste 

uitgangspunten lijken in het Framework te zijn verwerkt.

Ter kennisgeving

50 KNOV Ik heb wel een opmerking over pagina 14: bij de eerste bullit gaat het om alle direct betrokken zorgverleners. Vanuit de WGBO mogen de gegevens 

van de zwangere niet zonder toestemming worden gedeeld, en zeker niet met álle zorgverleners in het VSV.

Aanpassing Is toegevoegd

51 KNOV Daarnaast is financiering van de ontwikkeling en implementatie (in de landelijke systemen en in de regio) van het digitaal delen van informatie 

noodzakelijk, dit deel in de notitie vind ik vaag. Duidelijk is dat regio’s/softwareleveranciers financieel ondersteund moeten worden om deze 

oplossing straks te implementeren. Dat moet bij de ontwikkeling van de roadmap worden meegenomen.

Respons Eens. Dit moet verder ingevuld worden.

52 KNOV Ten slotte deel ik graag nog de zorgen die her en der leven, zodat gekeken kan worden hoe kan worden voorkomen dat deze zorgen werkelijkheid 

worden. Het gaat erom dat de uitgangspunten op papier op zich goed staan, maar dat het de vraag is hoe dit proces in de praktijk gaat lopen. We 

moeten hierbij leren vanuit de ervaringen bij de ontwikkeling van de gegevensuitwisseling in de huisartsenzorg met het LSP en NICTIZ traject. 

NICTIZ heeft destijds diverse miljoenen ontvangen, zonder dat er uiteindelijk iets tot stand is gekomen. Met name vanwege onvoldoende 

medewerking van de softwareleveranciers en omdat men geen rekening hield met de individuele zorgverlener die vanuit zijn of haar eigen systeem 

moet kunnen werken. We moeten oppassen dat het Framework met alle stappen, projectfasen en uitgangspunten niet teveel vanuit theorie is 

opgesteld, en dat het in de praktijk te complex is om in bestaande organisaties en software pakketten in te bouwen

Respons Het is inderdaad van het grootste belang dat oplossingen in de praktijk werken en dat ze gedragen worden. Het framework is een 

samenhangend overzicht van geldende en geaccepteerde afspraken waar oplossingen aan moeten voldoen. Onder andere op basis van 

eerdere overeenstemming, nieuwe gedragen afspraken en volgens wettelijke en professionele standaarden. De volgende stappen worden 

gezet met de roadmap en in pilots en daarna in volgende regio's. Uitgaande van de kaders van het framework betekent dat o.a. ontwerpen, 

kiezen, ontwikkelen en bijsturen van oplossingen mét een grote betrokkenheid van de vier categoriën gebruikersgroepen: patiënten/cliënten, 

zorgprofessionals, zorgorganisaties en statistiekbeheerders/landelijke partijen.  We bouwen met elkaar voort op eerdere resultaten zoals de 

eenheid van taal binnen de geboortezorg. Bij het opstellen van het framework is gekeken naar de belemmerende factoren en de geleerde 

lessen uit het verleden.
53 Medmij Wat ontzettend goed dat jullie zover zijn dat jullie deze laatste consultant ronde ingaan. TOP! Respons Dank
54 Medmij Medmij reageert later nog even officieel, voor nu alvast even de complimenten (mede namens de leveranciers) voor het harde en vele werk! Respons We wachten de reactie af. We weten inmiddels al wel dat er geen vereiste aanpassingen zijn.

55 NCJ Deze in de reactie (van Actiz; red.) genoemde blauwdruk betreft een blauwdruk prenatale registratie (hierin wordt het hierna genoemde document 

meegenomen).

Ter kennisgeving
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Nr Door Feedback op Framework versie 3.0 Reactie Inhoud van aanpassing of respons
56 NCJ KNOV, BO- geboortezorg en JGZ (beroepsverenigingen, branche- organisaties en NCJ) hebben vorig jaar een document over gegevensoverdracht 

van verloskunde en kraamzorg naar de JGZ opgesteld inclusief een implementatieplan. Dit document wordt niet genoemd in het voorstel

Aanpassing Deze informatie is toegevoegd aan het framework en dat wat door deze partijen gezamenlijk al gedefinieerd is wordt op korte termijn 

meegenomen in deze ontwikkelingen

57 NCJ Dit was het het tweede traject dat over gegevensoverdracht tussen deze partijen liep; in totaal zijn we als betrokken partijen dus al zeker zo'n 8 - 10 

jaar met deze materie bezig.  

Respons Naar wat we begrepen hebben is deze periode wellicht nog veel langer. Gelukkig komen er steeds meer ontwikkelingen samen en kunnen we 

voortbouwen op wat er eerder ontwikkeld is.
58 NCJ Wat daarbij ook telkens blijkt is dat digitale overdracht niet lukt zolang de kraamzorg niet gedigitaliseerd is. Prioriteit zou dus moeten liggen bij de 

digitalisering van deze sector met daarna de digitale overdracht tussen sectoren.

Respons Dit is onderdeel van de roadmap en heeft daarmee de aandacht

59 NCJ Jammer dat over de JGZ wordt opgemerkt dat het een indirecte partij is;  in de geboortezorg gaat het over moeder én kind; JGZ zou dan ook als 

betrokken partij in het plan betrokken moeten zijn.

Aanpassing Deze feedback klopt en aanpassing is doorgevoerd in het framework naar een verbeterde formulering. JGZ is van belang in het primaire proces 

en een belangrijke partij  in de keten en het netwerk om informatie mee te delen. Oorzaak lag in het feit dat JGZ lang niet in alle VSV's 

vertegenwoordigd is (los van de vraag of dit al dan niet terecht is)
60 NCJ In het document missen wij de verbinding met de VWS- programma's: 'Zorg voor Jeugd', 'Kansrijke start' en 'geweld hoort nergens thuis'. Respons In algemene zin geldt: zoveel mogelijk wordt de relatie gelegd met lopende trajecten, helemaal als de ontwikkelingen daarin relevant zijn voor 

het programma
61 NFU Helaas is het ons niet gelukt om binnen de door u gestelde termijn te reageren op het concept-framework. Ik heb geprobeerd u daarover te bellen. 

We willen het graag breder bespreken met onze bestuurscommissie die op 1 juni a.s. bijeen komt. Daarna zullen wij onze reactie sturen.

Ter kennisgeving

62 NFU In telefonisch contact is de volgende feedback c.q. randvoorwaarde besproken: het geboortezorgveld moet zich wel confirmeren aan de BgZ anders 

is opschaling vanuit dat veld naar de ziekenhuizen niet mogelijk.

Respons Het framework stelt juist dat het de aanpassing aan landelijke afspraken essentieel is en een vereiste. Hierbij geldt dat de ZIB definities zoals 

deze landelijk afsgesproken worden gevolgd worden. Het kan zijn (net als bij eOverdracht bijvoorbeeld) dat er aanvulling nodig is. Essentieel is 

dat de ZIB"s centraal staan.
63 NPCF Op p8 wordt gesproken over de  BgZ 2015. Waarom wordt niet gebruikgemaakt van de BgZ 2017 (waarvoor ook de FHIR profielen klaar zijn)? Aanpassing Aangepast naar laatste versie

64 NPCF P12: Nederlandse Patiëntenfederatie moet zijn: Patiëntenfederatie Nederland Aanpassing Gecorrigeerd
65 NPCF P12: definitie PGD: misschien goed om te vermelden dat de term PGD inmiddels vervangen is door Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) 

PGD=PGO

Aanpassing Gecorrigeerd

66 NPCF P12 spelfout: realiseren ipv reaiseren Aanpassing Gecorrigeerd
67 NPCF P21: comfort op iNZAgerecht. Dat slaat toch op iNZAge van de ene zorgverlener in de gegevens bij een andere zorgverlener en niet op de 

patiënt/cliënt?

Respons Klopt, van de ene zorginstelling naar de andere zorginstelling

68 NPCF Twee vragen: Valt de ontwikkeling van de FHIR profielen voor de ZIBs die nog niet in het kader van MedMij zijn gemaakt onder dit framework? Zo 

ja, wie gaat die maken/betalen? Datzelfde geldt voor de standaarden om bv. Foto’s, films, CTG, e.d. uit te wisselen of wordt dat allemaal gedekt 

door de BgZ?

Respons Onderdeel van de pilotfase van programma Babyconnect en de roadmap is juist om te zorgen dat hier duidelijkheid over komt. Onderdeel van 

het nu lopende subsidieprogramma via RSO Nederland is om ook op financieel vlak met een plan te komen waarin financiële vragen 

beantwoord worden. Wat er aanvullend nodig is aan ontwikkelingen- en gebruik van ZIB's is onderdeel van pilotfase en roadmap.

69 NPCF Verder prima stuk en goed uitgangspunt voor een waardevolle ontwikkeling richting meer regie voor de zwangere, wat mij betreft. Ter kennisgeving
70 NPCF 2.2 Randvoorwaarde is dat data in het primaire proces dusdanig geregistreerd wordt, dat het gedeeld kan worden ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek. Ook dit komt uiteindelijk ten goede aan de cliënten en patiënten. [Mits de 

client/patient hier toestemming voor geeft.]

Aanpassing Deze toestemming is steeds een basisvoorwaarde. Dit hebben we nu ook op deze plek in het stuk aangepast

71 NPCF 2.4 Patiëntenfederatie moet zijn de Patiëntenfederatie Aanpassing Gecorrigeerd
72 NPCF 3.22 De Nederlandse Patiëntenfederatie moet zijn de Patiëntenfederatie Aanpassing Gecorrigeerd
73 NPCF 3.23 2 Voor de geboortezorg is er een landelijke Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (CPZ, 2016), op basis hiervan kan een individueel zorgpad 

worden opgesteld. Waar komt deze zin vandaan? De zorgstandaard beschrijft slechts functioneel de zorg, dat is niet voldoende om een goed 

zorgpad te maken. Zeker geen individueel zorgpad

Aanpassing Eens. In de uitwerking is meer nodig. In het framework is dit nu verder toegelicht.

74 NPCF 3,23 3 de PWD informatiestandaard de PWD informatiestandaard betreft nu nog niet de uitwisseling tussen client en zorgverlener, maar voor 

zorgverlener-zorgverlener. Er moet dus nog e.a. gebeuren. 

Aanpassing Eens. In de verdere uitwerking is meer nodig. In het framework is dit nu verder toegelicht

75 NPCF 3,23 5 Ook voor informatie met betrekking tot uitkomstindicatoren en kwaliteitsmeting, wordt gezocht naar aansluiting bij de laatste 

ontwikkelingen. Waar mogelijk worden hiervoor ook ZIB’s gedefinieerd. Het is van belang dat er gestructureerde data opgeleverd kan worden, 

waarmee nationaal en internationaal benchmarking mogelijk is. en keuze-informatie voor clienten/patienten Hiervoor is op landelijk niveau de 

denkrichting nu, dat onderdelen zoals perinatologie dataset, BGZ en ICHOM met elkaar verweven worden. Dit zal in de roadmap en in één of meer 

pilots verder onderzocht moeten worden. 

Aanpassing Klopt, dit leidt ook tot inzicht in kwaliteit voor patiënten en cliënten

76 NPCF 3,23 5 Ook voor informatie met betrekking tot uitkomstindicatoren en kwaliteitsmeting, wordt gezocht naar aansluiting bij de laatste 

ontwikkelingen. Waar mogelijk worden hiervoor ook ZIB’s gedefinieerd. Het is van belang dat er gestructureerde data opgeleverd kan worden, 

waarmee nationaal en internationaal benchmarking mogelijk is. Hiervoor is op landelijk niveau de denkrichting nu, dat onderdelen zoals 

perinatologie dataset, BGZ en ICHOM met elkaar verweven worden. Dit zal in de roadmap en in één of meer pilots verder onderzocht moeten 

worden. waarom specifiek ICHOM? Ik zou zeggen dat het gaat om clientervaringsmetingen (PREMS) of uitkomsten vanuit clientperspectief 

(PROMS) maar niet specifiek ICHOM. Er zijn momenteel nog veel vragen en onduidelijkheden over de implementatie (on) mogelijkheden van 

ICHOM in de NL geboortezorg

Aanpassing Eens. Dit is in de tekst aangepast en PREMS en PROMS zijn benoemd en toegelicht

77 NPCF 4,2,1 Dataverzameling start reeds vanaf de preconceptie en deze data wordt steeds verder aangevuld gedurende het zorgproces tot en met zes 

weken post partum. dit is een beetje vreemd. Ineens zie ik dat het vanaf de preconceptie gaat. Wat bedoel je precies? Vanaf dat een vrouw/stel een 

kinderwens heeft? Dat is bijna onmogelijk. Vanaf een eerste preconceptieconsult zou kunnen. Daar wordt alleen nog weinig gebruik van gemaakt, 

en als daar gebruik van wordt gemaakt is het meestal bij de huisarts en minder vaak bij de verloskundige.  

Aanpassing Preconceptie is aangepast naar preconceptieconsult

78 NPCF 4,2,2 Voor sommige gebruikers (denk aan artsen) breaking-glass mogelijkheid met transparante verantwoording. wat wordt hiermee bedoeld? In 

welk opzicht wordt het glas gebroken/kan er iets niet meer terug worden gedraaid

Aanpassing In het framework is nu toelichting gegeven op deze 'noodknopprocedure' die vaak 'breaking-the-glass' wordt genoemd. Hier zijn overigens 

wettelijke kaders voor t.a.v. de verantwoording door de zorgverlener die gebruik maakt van deze procedure.

79 NZA Bedankt voor het sturen van het framework. Wat ons betreft een positieve ontwikkeling die aansluit bij de ontwikkelingen die lopen rondom 

integrale geboortezorg. Het framework kan een goede basis bieden terondersteuning van het experiment integrale bekostiging van geboortezorg 

zoals wij dat via onze regelgeving faciliteren. In 2017 zijn zes regio’s overgestapt op integrale bekostiging van geboortezorg. Integrale bekostiging 

heeft als doel om een betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders te faciliteren, waardoor de kwaliteit van zorg voor moeder en 

kind kan verbeteren. Een vergaande samenwerking en informatie- en kennisuitwisseling leidt tot meer veiligheid en kwalitatief betere zorg tijdens 

en na de zwangerschap. Door het dossier van de zwangere te centraliseren gaat er geen informatie verloren is deze beschikbaar voor alle 

betrokkenen. Dit biedt meer veiligheid voor de moeder en voor het ongeboren kind.

Ter kennisgeving
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Nr Door Feedback op Framework versie 3.0 Reactie Inhoud van aanpassing of respons
80 NZA Het initiatief sluit ook goed aan bij onze strategische agenda. In onze strategische agenda hebben we de volgende speerpunten opgenomen: − 

integrale zorg à bekostiging moet maatwerk mogelijk maken, ieder mens is verschillend en heeft eigen behoeften | − minder administratiedruk à 

vereenvoudiging en verminderen van administratieve lasten | − waardengedreven zorg à sturen op uitkomsten/resultaatbeloning i.p.v. volume. De 

cliënt moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft | − goed bestuur à open en integer handelen | − meer transparantie à over geleverde zorg en 

keuze-informatie voor de cliënt zodat deze een goede afweging kan maken | − de juiste zorg op de juiste plaats à maatwerk voor specifieke groepen 

cliënten of regio’s | − toegankelijke zorg à minimaliseren wachtlijsten en wachttijden. In het doel van het framework is, net zoals in onze 

strategische agenda, beschreven dat de patiënt centraal staat en dat het gaat om het leveren van de veilige, toegankelijke en integrale zorg. Dat zijn 

ook doelen  die wij als NZa nastreven bij het ontwikkelen van ons beleid. 

Respons Mooi om te lezen hoe ook deze ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten

81 NZA In het doel van het framework is, net zoals in onze strategische agenda, beschreven dat de patiënt centraal staat en dat het gaat om het leveren van 

de veilige, toegankelijke en integrale zorg. Dat zijn ook doelen die wij als NZA nastreven bij het ontwikkelen van ons beleid.

Ter kennisgeving

82 NZA We hebben nog wel een aantal vragen t.a.v. administratiedruk. Hoe gaan jullie in het framework om met het verminderen van de administratieve 

lasten?

Respons Door zowel registratie aan de bron, het delen van ZIB's, als door integraal presenteren van zorginformatie (ook gebruikmakend van ZIB's), zal 

veel 'overtypewerk' en dubbele dossiervoering binnen de zelfde zorgketen verdwijnen. Ook zullen zorgproducten eenvoudiger kunnen worden 

afgeleid uit 'gedeelde' zorgactiviteiten.
83 NZA We hebben nog wel een aantal vragen t.a.v. administratiedruk. Hoe gaan jullie in het framework om met het verminderen van de administratieve 

lasten? Het framework gaat over het optimaliseren van de informatiestromen, waarbij je verschillende dimensies van informatiestromen kan 

onderscheiden. Het framework lijkt vooral te focussen op de zorginhoudelijke (verslaglegging) en proces informatiestromen. Onze vraag is hoe de 

financiële informatiestroom en verantwoording (verslaglegging, informatiedeling/benchmarking en toezicht) binnen dit traject passen? Als NZa 

streven we naar eenmalige registratie aan de bron. Daarmee is het van belang dat we niet alleen de zorginhoudelijke en proces informatiestromen 

betrekken in dit traject, maar ook de financiële en verantwoording informatiestromen. Het zou mooi zijn als we met dit traject alle doelen en 

dimensies kunnen meenemen. 

Respons Eenmalig registreren, meervoudig gebruik: deze stromen moeten afleidbaar zijn. Dit kan goed aansluiten bij de ontwikkelingen. Wanneer dit 

aan de beurt is wordt vastgelegd in de roadmap die nu geschreven wordt. De eerste focus nu is op het primaire zorgproces: ontsluiting van 

gegevens voor de patiënt/cliënt en het delen van informatie tussen zorgprofessionals.

84 NZA Ten slotte hebben we nog de vraag wat jullie van de NZA verwachten in dit traject? Welke (wettelijke) rol zien jullie voor de NZA? Het lijkt me goed 

om hierover nog nader met elkaar in gesprek te gaan, waarbij we vanuit de NZA ook graag onze afdeling informatie- en bedrijfsvoering betrekken.

Respons Dat is precies de verwachting. Graag in gesprek over deze onderwerpen zodat we in een vroeg stadium gezamenlijk koers kiezen.

85 RIVM Op zich kunnen we als RIVM achter de samenvatting staan. Ter kennisgeving
86 RIVM Het stuk vinden we echter niet heel concreet. Op zich verrassen de wat concretere kaders niet,: zoals houd je aan informatiestandaarden (PWD, 

ZIB's), wet- en regelgeving (AVG, gespecificeerde toestemming) en de cliënt centraal (PGO, MedMij). Maar er mist wel wat we nu gaan doen, 

bereiken, via welke organisatie, hoeveel kost dat of hebben we nodig, welke partij(en) de lead nemen .

Respons Dat is begrijpelijk. Dit framework betreft de kaders en de richtlijn zoals VWS deze stelt waar het programma aan moet voldoen, het 

programma vult het in. De concretisering vindt dan ook plaats in de pilotregio's, in de roadmap en in het volledige programma Babyconnect. 

Zie hiervoor ook hoofdstuk 5 de opmerkingen over de projectaanvragen door VSV's en IGO's.

87 RIVM Het is vreemd dat (berichtuitwisseling met) het RIVM tbv screeningsprogramma's niet voorkomt in dit framework. Aanpassing Op pagina 14 werd hier al wel melding van gemaakt, maar deze rol van RIVM is expliciieter in het stuk beschreven.
88 RIVM We hebben van VWS begrepen dat er hierna een roadmap ontwikkeld gaat worden als nadere uitwerking van dit framework. Hier zouden de 4 

preventieprogramma’s van het RIVM zeker bij betrokken moeten worden, met name met betrekking tot het toepassen van de gepredikte 

“standaarden” en landelijke uitrol daarvan. 

Respons Eens. Dit past in de roadmap. RIVM is overigens uitgenodigd/betrokken bij de gebruikersgroepen.

89 V&VN In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 Landelijke ontwikkelingen wordt de BgZ (basisgegevensset zorg) en Registratie aan de Bron genoemd. Het is goed dat 

vanuit het principe ‘eenmalig registratie meervoudig gebruik’ wordt gedacht.

Ter kennisgeving

90 V&VN Hierbij wil ik graag de verpleegkundige informatiestandaard eOverdacht onder de aandacht brengen. Deze informatiestandaard is net als de BgZ 

opgenomen in de basisinfrastructuur en is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen.  Het informatieberaad heeft dit 26 maart jl. besloten. De 

eOverdracht bestaat uit een overdracht voor kinderen van 0-1 jaar; kinderen 1-18 jaar en 18 jaar en ouder. Deze informatiestandaard is bruikbaar 

voor verschillende use cases, zoals moeder, maar ook kind. We vinden het belangrijk dat deze informatiestandaard, naast de BgZ, ook wordt 

genoemd.

Aanpassing De eOverdracht is nu expliciet opgenomen in het framework. Daarnaast is het goed om steeds te blijven controleren of er nog andere 

ontwikkelingen op het gebied van ZIB's en de toepasing daarvan relevant zijn. Uitgangspunt is dat er waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van 

wat al ontwikkeld is.

91 ZN Via deze mail willen wij als ZN onze reactie geven op het opgestelde framework. Respons Waarvoor dank
92 ZN Goed dat er verbinding wordt gelegd met de doelstellingen van het Informatieberaad en lopende (landelijke) programma’s zoals registratie aan de 

bron, MedMij en GTS. Met name interoperabiliteit (TF 1 van de ECH alliance  die door Erik Gerritsen wordt geleid) vraagt wat ons betreft aandacht. 

Respons Dank en er is aandacht voor de ontwikkelingen op Europees niveau en zeker ook voor de ontwikkelingen in TF1

93 ZN Het is prima om de regio als uitgangspunt te nemen, maar het risico dat verschillende regionale implementaties niet op elkaar aansluiten is wat ons 

betreft op basis van het huidige framework te groot. Een landelijk afsprakenstelsel, waarin ook de onontbeerlijke centrale voorziening een plek 

hebben verdient wat ons betreft de voorkeur. Zo voorkomen we dubbelingen in voorzieningen en bijbehorende inefficiency.(zowel kwalitatief als 

financieel)

Respons Interoperabiliteit tussen de regio's en daarmee dit risico uitsluiten is juist één van de kaders in het framework die als eis gezien kan worden. Er 

moet gewerkt worden met landelijke standaarden en er moet landelijke afstemming plaatsvinden. Implementatie is regionaal. Overigens is 

onderdeel van het opstellen van de roadmap en van het programma Babyconnect (wat nu al loopt in het RSO subsidietraject) dat nog scherper 

gesteld wordt wat er landelijk, wat regionaal en wat landelijk gedaan moet worden. 
94 ZN RSO-Nederland heeft inmiddels toenadering gezocht tot de VZVZ , de uitvoerder en beheerder van het LSP, die een dergelijke landelijke borging kan 

faciliteren. Door aanhaking bij/ betere afstemming met de landelijke infrastructuur van de afzonderlijke regionale netwerken kunnen we 

voorkomen we dat regionale implementaties niet op elkaar aansluiten. Graag zouden wij  het framework in de volgende versie hierop aangepast 

zien.  

Respons Vanuit het RSO subsidieprogramma onder leiding van RSO Nederland is nu ook gesproken samen met ZN, VZVZ en de VSV federatie. 

Afgesproken is dat bij het vaststellen van de roadmap hier afstemming over plaatsvindt. In de aanpak in de pilotfase wordt ook gewerkt met 

landelijke gebruikersgroepen.

 31-05-2018 | Feedback en Respons op Framework Realisatie Gegevens delen in (geboorte) | Consultatieronde april/mei 2018 - Programma Babyconnect Page 5 - 5


