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1.  Inleiding 
 
Dit is het Handboek Interoperabiliteitsmodel voor het landelijk actieprogramma Babyconnect. Dit 
handboek is bedoeld voor verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), ICT-leveranciers in de 
geboortezorg, ziekenhuizen, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) en regionale 
ondersteuningsstructuren (ROSsen) die deelnemen aan het actieprogramma. 

Babyconnect is gestart om naadloze gegevensoverdracht in de geboortezorg te realiseren, waarbij de 
cliënt de regie heeft over haar eigen informatie. Dit landelijk actieprogramma ondersteunt 
organisaties om tot gezamenlijke afspraken en randvoorwaarden te komen zodat er veilige en 
makkelijke gegevensdeling in de geboortezorg mogelijk gemaakt kan worden. Dit bespaart tijd en 
vermindert de kans op vergissingen. Het VIPP programma Babyconnect richt zich dan ook op het 
stimuleren van digitaal uitwisselen van cliëntinformatie in de zorg op het juiste moment, op de juiste 
plaats, aan de juiste persoon. De methode die Babyconnect hanteert (zie hoofdstuk 12 IT 
Infrastructuur) voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Dit handboek beschrijft de elementen die nodig zijn voor een uitwisseling van gegevens in de 
geboortezorg met als doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de 
zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënten haar 
kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.  
De elementen zijn beschreven volgens het interoperabiliteitsmodel. 

Voor technische aspecten van interoperabiliteit verwijzen we naar het technisch handboek. 

Het interoperabiliteitsmodel 
Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. 
Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten. Dat noem je ook 
wel interoperabiliteit. Interoperabiliteit is de mogelijkheid van zelfstandige, niet gelijke organisaties, 
partijen, eenheden, systemen of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en 
informatie uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid. Nictiz1 heeft dit in samenwerking met RSO 
Nederland verfijnd en omschreven in een interoperabiliteitsmodel. Dit is gebaseerd op het Europese 
Interoperabiliteitsmodel.2 

Voor de gehele zorg is interoperabiliteit beschreven in de “handreiking Interoperabiliteit tussen 
zorgverleners”, van RSO-NL (nov-2019).3 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nictiz (2019) Interoperabiliteit.  
2 European Union (2017) New European Interoperability Framework. https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf 
3 Nictiz (2019) ‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ en ‘Nationale XDS-metadataset’ nu definitief beschikbaar. 

https://www.nictiz.nl/nieuws/handreiking-interoperabiliteit-tussen-zorginstellingen-en-nationale-xds-metadataset-nu-definitief-beschikbaar/  

 

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
https://www.nictiz.nl/nieuws/handreiking-interoperabiliteit-tussen-zorginstellingen-en-nationale-xds-metadataset-nu-definitief-beschikbaar/
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Interoperabiliteitsmodel volgens Nictiz/ RSO Nederland 

 

Afb. 1 Interoperabiliteitsmodel volgens Nictiz/RSO Nederland 

Het interoperabiliteitsmodel helpt bij het categoriseren van alle afspraken en randvoorwaarden die 
goed geregeld moeten zijn om op een duurzame en verantwoorde manier digitaal gegevens te delen 
en uit te wisselen. Het is de basis van de aanpak van het actieprogramma Babyconnect.  

Opbouw document 
In de eerste twee hoofdstukken wordt stilgestaan bij de fundamenten van het actieprogramma 
Babyconnect en de gebruiker. In het actieprogramma staan de eisen van de gebruikers (hiërarchisch 
ingedeeld naar: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders) 
centraal.  
 
In de daaropvolgende hoofdstukken worden de pilaren behandeld aan de zijkant van het 
interoperabiliteitsmodel (wet- en regelgeving, security, privacy, Governance en standaarden en 
profielen, certificering). Wat betekenen deze randvoorwaarden voor het komen tot digitale 
gegevensuitwisseling in de geboortezorg?  

Daarna wordt ingegaan op de vijf niveaus (organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicaties en IT-
infrastructuur). In deze hoofdstukken wordt duidelijk hoe in de aanpak van het actieprogramma 
Babyconnect vorm gegeven wordt aan deze lagen.  

Dit handboek is een groeiend document en de ervaringen van de gebruikers kunnen leiden tot 
aanvullingen en/of wijzigingen. Ook is het handboek niet uitputtend. Vanuit het programmabureau 
Babyconnect zullen onderdelen nog verder uitgewerkt worden, zoals de authenticatie- en 
autorisatieregels en innovatie-en beheercyclus. 
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2. Fundamenten van het actieprogramma 
 

In dit hoofdstuk worden de fundamenten van het actieprogramma verder toegelicht. Belangrijk voor 
Babyconnect is de gedachte achter People Centred Care, waarbij het gaat om het inrichten van zorg 
naar de wens van de cliënt. Daarom staan de eindgebruikers bij het programma voorop. Zij denken 
mee om de gegevensuitwisseling in de geboortezorg volgens hun eisen en wensen vorm te geven. 
Verder worden in dit hoofdstuk de kaders voor de digitale gegevensuitwisseling en de samenwerking 
met RSO-NL en Twinn toegelicht. Om de uitkomsten van het actieprogramma te borgen wordt de 
Innovatie- en beheercyclus ingericht. Dit wordt toegelicht in de laatste paragraaf. 

People Centred Care  
De missie van World Health Organization (WHO)4 om ‘people centred care’ te stimuleren is 
meegenomen in de visie van Babyconnect. Bij ‘people centred care’ staat de behoefte van de patiënt 
centraal. Het gaat niet alleen om ‘what is the matter with you’ maar zeker ook om ‘what matters to 
you.’ Om de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk de cliënt een actievere rol te geven in haar 
eigen gezondheid.  
Babyconnect stimuleert cliëntparticipatie bij het ontwerp en de implementatie van 
gegevensuitwisseling in de geboortezorg.  
Meer weten over ‘people centred care?' WHO heeft hierover in 2016 een korte film5 gemaakt. 

Gebruikersgroepen 
De deelnemers aan de gebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-
analisten/statistiekbeheerders) hebben een belangrijke stem in de uiteindelijke aanpak om digitale 
gegevensuitwisseling te realiseren. Zij stellen de eisen en wensen vast waaraan de uiteindelijke 
oplossingen en toepassingen moeten voldoen.  

Outcomedoelen 
Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het 
Informatieberaad Zorg6, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het 
ministerie van VWS, in 2016 vier outcomedoelen7 vastgesteld. Dit zijn: 

1. Medicatieveiligheid 
2. Patiënt centraal 
3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling 
4. Eenmalig vastleggen van gegevens 

Deze generieke uitkomstdoelen geven concrete richting aan de verschillende programma’s, projecten 
en activiteiten in de zorg die zich inzetten voor een duurzaam informatiestelsel. Deze uitkomstdoelen 
gelden ook voor de geboortezorg en zijn daarom als uitgangspunt gebruikt voor het realiseren van 
digitale gegevensuitwisseling. 

Framework, Functioneel ontwerp en beleidsregel 
Het ministerie van VWS heeft voor het delen van gegevens in de geboortezorg kaders vastgesteld. 
Deze staan in het Framework.8 Dit raamwerk is in opdracht van VWS opgesteld door stichting 

 
4 World Health Organization (2020) https://www.who.int/ 
5World Health Organization (2020) https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/ipchs-what/en/ 
6 Informatieberaad zorg (2019) https://www.informatieberaadzorg.nl/ 
7 Informatieberaad Zorg (2019) Outcomedoelen Informatieberaad https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen en 
https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/publicaties/publicaties/2017/3/24/generieke-outcome-doelen-informatieberaad 
8 Stichting CareCodex (2018) Framework 2018-2022; Realisatie Digitaal informatie delen in Geboortezorg Nederland- Een programma van 
VWS. https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Framework-ECD-voor-de-geboortezorg-3.3.pdf 

https://www.who.int/
https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/ipchs-what/en/
https://www.informatieberaadzorg.nl/
https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen
https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/publicaties/publicaties/2017/3/24/generieke-outcome-doelen-informatieberaad
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Framework-ECD-voor-de-geboortezorg-3.3.pdf


 

7 
 

CareCodex in samenwerking met Perined, Nictiz en CPZ en met veel input vanuit het zorgveld. De 
kaders zijn er om te komen tot een gezamenlijke aanpak die voor de gehele (geboorte)zorg werkt.  

Met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling willen we de samenwerking in de geboortezorg 
verbeteren en de cliënt de centrale rol geven. Hiervoor zijn afspraken nodig over wat digitale 
gegevensuitwisseling moet opleveren voor de vier eindgebruikersgroepen die gebruik maken van deze 
informatie: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders (instanties 
die data nodig hebben voor ‘secundair datagebruik’).  

Deze eisen en wensen staan omschreven in het Functioneel Ontwerp9 dat is opgesteld door 
Babyconnect in opdracht van RSO Nederland in een voorbereidend subsidieprogramma van VWS.  
In juni 2019 is in de Staatscourant de beleidsregel10 ‘Subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-
uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect’ gepubliceerd om regionale partnerschappen in de 
geboortezorg te subsidiëren digitale informatie-uitwisseling te kunnen realiseren. 

Samenwerking met RSO-Nederland  
Het actieprogramma Babyconnect werkt voor de geboortezorg samen met RSO-NL aan een 
interoperabele structuur waarbij de regio’s een belangrijke rol innemen. 

Het actieprogramma onderschrijft dan ook het manifest van RSO-NL waarin 5 voorwaarden zijn 
vastgelegd.11 

1. Samenwerking nodig op alle niveaus.  
RSO Nederland gelooft dat succesvolle digitalisering om meer vraagt dan interoperabele ICT.  

2. Regionaal én landelijk.  
RSO Nederland gelooft dat een goede samenwerking regionaal start (en vervolgens landelijk wordt 
opgeschaald). 

3. De juiste zorgprocessen.  
RSO Nederland gelooft dat zorgaanbieders in de regio het beste kunnen bepalen welke 
zorgprocessen prioriteit hebben. 

4. Benut bestaande oplossingen en wees praktisch. 
5. Eén regisseur nodig.  

RSO Nederland gelooft dat één onafhankelijke partij de regierol in de regio moet nemen om de 
samenwerking in zorgprocessen tot stand te brengen. 

 
RSO’s kenmerken zich doordat zij met mandaat van zorgaanbieders in de regio communicatie en 
gegevensuitwisseling faciliteren en daarmee de samenwerking in de zorg versterken. 
Het actieprogramma Babyconnect ziet de RSO dan ook als een regionale dienstverlener voor alle 
zaken waar een individuele zorginstelling behoefte aan heeft.  
Voorbeelden hiervan zijn: inkoopadvies voor de 1e lijn, Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor 
de 1e lijn, informatiearchitect voor gegevensuitwisseling, faciliteren van ICT (repository, registry, FHIR-
resourceserver, DVZA, etc).  
 
Samenwerking met Twiin 
Het actieprogramma Babyconnect werkt voor de geboortezorg samen met het actieprogramma 
Twiin.1213 Twiin is een landelijk actieprogramma voor het realiseren van een afsprakenstelsel met 

 
9 Babyconnect (2019) Functioneel ontwerp. https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-

1.0.pdf 
10 Wetten overheid (2019) Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042339/2019-06-28 
11 RSO Nederland (2019) https://www.rsonl.nl/wp-content/uploads/2019/02/110219-RSO_DSWR.pdf 
12 Twiin (2019) https://www.twiin.nl/ 
13 VZVZ (2019) Twiin. De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment. https://www.vzvz.nl/twiin   

https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042339/2019-06-28
https://www.twiin.nl/
https://www.vzvz.nl/twiin
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afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Om gegevens uit te wisselen zijn 
gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Denk aan identificatie, beveiliging of authenticatie. Twiin 
zorgt dat bestaande voorzieningen worden gebruikt en indien nodig ontwikkelt Twiin nieuwe 
voorzieningen. Architecten van de RSO’s maken deel uit van de werkgroepen van Twinn.  Op de 
website van Twiin 14 staat ook een informatieve video over Twiin.  
 
Innovatie- en beheercyclus 
Vanuit het actieprogramma Babyconnect vindt afstemming plaats op uitkomsten, planning en 
resultaten. Afspraken worden via de innovatie- en beheercyclus geborgd. In onderstaand figuur wordt 
de innovatie- en beheercyclus weergegeven. Deze cyclus wordt met betrokken partijen verder 
ontwikkeld en verder geformaliseerd. De deelnemers aan het overleg Innovatie- en beheer zijn: 
MedMij, Registratie a/d Bron, Eenheid van Taal, NICTIZ, RIVM, Perined, Twiin, GTS/OTV., RSO 
Nederland en Babyconnect.  

 

 

Afb. 2 Innovatie & beheercyclus 

Toelichting 

1. De gebruikersgroepen hebben een belangrijke stem wat betreft aanpassingen en aanvullingen in 
de informatiestandaard. De huidige landelijke (eind)gebruikersgroepen, zijn in het leven geroepen 
naar aanleiding van de start van het programma Babyconnect. De bedoeling is dat na de afronding 
van het programma, zij blijvend een rol vervullen. Tegelijkertijd stelt de norm NEN7522 dat 
standaarden naast een beheerder en autorisator ook een houder moeten hebben. De vraag voor 
de geboortezorg is o.a. wie de houder van de standaarden wordt. Gezien de vele betrokken 
partijen is hier nog geen antwoord op geformuleerd. Het houderschap én de gebruikersgroepen 
samen vormen de zgn. ‘gebruikersorganisatie’.  
Wellicht ten overvloede: het gaat om alle categorieën eindgebruikers (dataconsumenten): dus 

 
14 Twiin (2019) https://www.twiin.nl/ 

http://www.twiin.nl/
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patiënten/cliënten, individuele zorgverleners, zorgorganisaties en instanties die secundair 
datagebruik toepassen voor o.a. (inter)nationale registratie, statistiek en/of onderzoek. 
 

2. De werkgroep Eenheid van Taal en de Redactieraad hebben al sinds enige tijd een duidelijke rol in 
de cyclus. In de werkgroep Eenheid van Taal zitten o.a. zorgprofessionals uit de disciplines 
gynaecologie, verloskunde en kraamzorg. Zij zijn afgevaardigd door de koepelorganisaties. 
Onderwerp van gesprek is wanneer ook JGZ-zorgprofessionals worden toegevoegd aan deze 
werkgroep. Aan de bijbehorende redactieraad nemen Perined, Nictiz en RIVM deel. De uitkomsten 
vanuit Eenheid van Taal en de redactieraad is de input voor het bouwen of aanpassen van 
standaarden 
Stap 2a is toegevoegd omdat een goede interactie tussen Redactieraad en het Zibcentrum 
noodzakelijk is, om blijvend te monitoren wat er gebruikt kan, en moet, worden van de zibs en wat 
er eventueel nodig is aan aanpassingen of aanvullingen van bestaande zibs. 

 
3. Een tussenstap waarbij de relevantie instanties vanuit de sector een formele goedkeuring geven is 

wellicht wenselijk. Aandachtspunt hierbij is de invulling van deze rol. Zo mag goedkeuring alleen 
uitblijven als er zwaarwegende bezwaren zijn of belangrijke strategische redenen. Bovendien 
vraagt deze tussenstap van de betrokken organisaties tijd en expertise. Deze stap staat zeker nog 
ter discussie. Of deze stap hier nodig is hangt mede af van de wijze waarop de 
gebruikersorganisatie straks ingericht wordt. 

 
4. Het (versie)beheer, publicatie en distributie van de standaarden ligt nu bij Nictiz. 
 
5. Deze ‘laatste’ stap is er altijd. Dit is namelijk dat wat er in het veld en in de praktijk gaande is. 

Implementaties en innovaties vinden plaats, wijzigingen in werkwijze, in wet- en regelgeving, 

ontwikkelingen bij andere organisaties of in het zorgproces kunnen allemaal van invloed zijn op de 

functionele eisen en wensen van eindgebruikers. Dit zal de innovatie- en beheercyclus altijd 

gaande houden. 
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3. De gebruiker 
 

Als een vrouw zwanger wil worden, zwanger is of net bevallen, dan krijgt zij als cliënt te maken met 
verschillende zorgverleners. Dit zijn bijvoorbeeld verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, 
kraamverzorgenden, maar ook met de JGZ en wellicht met een fysiotherapeut, diëtist. Vaak is het nog 
zo dat gegevens niet digitaal worden uitgewisseld, en dat de cliënt zelf het hele verhaal opnieuw moet 
vertellen, of dat zij papieren meekrijgt om aan de andere zorgverlener te geven. 

Het landelijk actieprogramma Babyconnect wil daar verandering in aanbrengen: 

De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener. 

De cliënt, de zorgverlener, de zorgorganisatie en andere betrokken partijen, zoals statistiekbeheerders 
en onderzoekers, spelen in het hele zorgproces, of in het verbeteren of ondersteunen daarvan, een 
belangrijke rol. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen omarmd 
wordt, zijn er vier verschillende gebruikersgroepen opgericht:  

1. Cliënten 
2. Zorgverleners 
3. Zorgorganisaties 
4. Data-analisten/statistiekbeheerders 

Deze groepen denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. De 
deelnemers aan deze gebruikersgroepen hebben een belangrijke stem in de uiteindelijke aanpak. Zij 
stellen de eisen en wensen vast waaraan de uiteindelijke oplossingen en toepassingen moeten 
voldoen. In het Functioneel Ontwerp15 dat Babyconnect eerder heeft gepubliceerd, en dat is 
vastgesteld met de eindgebruikers, staat een overzicht van eisen en wensen van de gebruikers. In de 
uitvoering van actieprogramma Babyconnect worden de gebruikers continu betrokken. Bovendien 
werkt Babyconnect aan een blijvende rol van de eindgebruikers, zodat ook na afronding van het 
actieprogramma de doorontwikkeling aan blijft sluiten bij de eisen en wensen van eindgebruikers. 

Toegankelijkheid  
Het actieprogramma Babyconnect moet ook mogelijk maken dat mensen met een functiebeperking 
(denk aan slechtziendheid, blindheid, doofheid etc.) de content op een juiste manier kunnen 
gebruiken. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft een verzameling richtlijnen als leidraad 
vastgesteld. Dit document heet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). 
In november 2019 is de versie 2.1 uitgekomen, dit betreft een Engelse versie, er wordt nog gewerkt 
aan een Nederlandse vertaling.16 Van versie 2.0 is wel een Nederlandse vertaling beschikbaar.17  

 
15 Babyconnect (2019) Functioneel ontwerp. https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-
1.0.pdf 
16 World Wide Web consortium (W3C) (2019) https://www.w3.org/TR/WCAG21/  en Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (2019) WCAG 2.1 (onderdeel van EN 301 549). https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/wcag-2.1 
17 W3 (2010) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/  

https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/wcag-2.1
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/
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Eigen regie bij de cliënt 
Het actieprogramma Babyconnect omvat het totale zorgproces voor de geboortezorg: van 
(pre)conceptie tot 8 weken na de bevalling, inclusief de overdracht naar bijvoorbeeld JGZ, kinderarts 
of huisarts.  

Babyconnect focust zich op de vrouw die zwanger wil worden, de zwangere vrouw, en de net bevallen 
vrouw (kraamvrouw). Zij heeft de regie en bepaalt wie wat mag zien. Daarnaast heeft zij zicht op wie 
haar gegevens heeft ingezien. Uiteindelijk heeft het delen van gegevens tot doel te komen tot betere 
zorg voor moeder en kind door een optimale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en de 
zwangere/kraamvrouw, en tussen zorgverleners onderling. 

Voor de cliënt moet in begrijpelijke en heldere taal duidelijk zijn waar zij toestemming voor geeft. Zij 
kan gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), een website of een app, waarin 
zij informatie over haar eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met haar 
gezondheid.  

Medmij18 
MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen 
zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO. Hiermee kunnen 
zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten cliënten/ 
patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de 
best passende zorg kan komen. 

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij spelregels voldoen, mogen het MedMij-label 
gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze 
leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat 
zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat 
daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij. Het MedMij afsprakenstelsel19 ziet erop toe dat 
de privacy van zowel de cliënt als de zorgverlener is gewaarborgd. 

Babyconnect onderschrijft de basisprincipes van dit afsprakenstelsel en de gegevensuitwisseling 
tussen zorgprofessionals en zorggebruikers moet hier ook aan voldoen.  

Toestemming (Mitz) 
Er is toestemming van de cliënt nodig voor het beschikbaar stellen van zijn medische gegevens aan 
andere zorgverleners. Dat gaat nu nog vaak via papieren formulieren of mondeling waarbij de patiënt 
geen overzicht meer heeft. Binnen het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS) 
werken koepelorganisaties van zorgverleners en Patiëntenfederatie Nederland aan een praktische 
oplossing voor het online vastleggen en beheren van de toestemmingen20. Vanuit het programma OTV 
(Online Toestemmingsvoorziening) wordt Mitz21 ontwikkeld. De cliënt krijgt één duidelijk overzicht van 
al zijn toestemmingskeuzes voor al zijn zorgaanbieders, en kan hier snel en makkelijk wijzigingen in 
aanbrengen. De zorgaanbieder heeft er geen omkijken naar; toestemmingskeuzes komen automatisch 
binnen in zijn zorginformatiesysteem en worden automatisch verwerkt. Momenteel loopt voor Mitz 
een pilot met het Haga Ziekenhuis. 

 
18 MedMij (2019); https://www.medmij.nl/zorgaanbieders/ 
19 MedMij (2019) MedMij Afsprakenstelsel. https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ 
20 Nictiz (2019) Gespecificeerde Toestemming (GTS) https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieveiligheid-en-patient/gespecificeerde-
toestemming-gts/ 
21 OTV (2019), https://www.programma-otv.nl/nieuws/20191113-nieuwsbericht/ 

https://www.medmij.nl/zorgaanbieders/
https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/
https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieveiligheid-en-patient/gespecificeerde-toestemming-gts/
https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieveiligheid-en-patient/gespecificeerde-toestemming-gts/
https://www.programma-otv.nl/nieuws/20191113-nieuwsbericht/
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Op het moment van opstellen van deze versie van het handboek (december 2019) is het onderwerp 
toestemming bij OTV ondergebracht en wordt verder uitgekristalliseerd door ministerie van VWS.  
Zodra nieuwe informatie beschikbaar is zal dit verwerkt worden in dit handboek. Ook wordt vanuit het 
ministerie van VWS verder nagedacht over gegevensuitwisseling in geval een noodsituatie optreed. Zie 
verder de kamerbrief over Gespecificeerde Toestemming22 van oktober 2019. 

  

 
22 Ministerie van VWS (2019) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-
toestemming-structureel 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-structureel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-structureel
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4. Interoperabiliteit - Wet- en regelgeving 

Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig. Op 
landelijk en internationaal niveau zijn afspraken vastgelegd 
in wet- en regelgeving om de cliënt en diens 
persoonsgegevens te beschermen. De bovenste laag van het 
interoperabiliteitsmodel (organisatiebeleid) gaat over onder 
andere de vertaling van de relevante wet- en regelgeving 
naar toepassing in de praktijk.  
Wet- en regelgeving stelt eisen aan rechten en plichten van 
verschillende partijen binnen een zogenaamd Affinity 
Domain.23 Een van de aspecten is de beveiliging en 
afscherming van privacygevoelige informatie. Daarnaast 
heeft de wet- en regelgeving invloed op inrichting van de 
Governance. Naast wetten zijn er normen en richtlijnen die 
kunnen worden ingezet om aan de wetgeving te voldoen24.   

Voor de gegevensuitwisseling in de geboortezorg waar het actieprogramma Babyconnect zich op richt, 
zijn in ieder geval onderstaande wetten, normen en richtlijnen van toepassing. De bijbehorende 
omschrijving betreft een summiere toelichting op de betreffende wet- of regelgeving. Voor meer 
gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar de genoemde links. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG25) 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels om zorgvuldig om te gaan met 
privacygevoelige informatie van burgers. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te 
vatten. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. 
Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. De persoon van 
wie de persoonsgegevens worden verwerkt is in ieder geval op de hoogte van de identiteit van de 
organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten 
verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking. Als organisaties 
persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’, dat 
wil zeggen dat geen gegevens gevraagd/verwerkt worden die niet noodzakelijk zijn.  De 
verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden 
geactualiseerd. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd.  

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO26) 
Deze wet regelt o.a. de dossierplicht en stelt regels over de geheimhouding van het dossier. De WGBO 
geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. De WGBO 
gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed 

 
23 Een Affinity Domain kan worden gezien als een omgeving/infrastructuur waarbinnen de medische informatie op een veilige en snelle 
manier kan worden gedeeld. Nictiz (2015) Handreiking Interoperabiliteit tussen Affinity Domains. 
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteit/handreiking-interoperabiliteit/ 
24 Nictiz (2019) Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen.  
https://www.nictiz.nl/standaarden/handreiking-interoperabiliteit-tussen-zorginstellingen/ 
25 Autoriteit Persoonsgegevens (2019) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg 
26 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019) WGBO in de langdurige zorg.  
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/wgbo 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteit/handreiking-interoperabiliteit/
https://www.nictiz.nl/standaarden/handreiking-interoperabiliteit-tussen-zorginstellingen/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/wgbo
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consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt 
moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij/zij moet goed geïnformeerd zijn.  

Wet Digitale Overheid (Wet DO27) 
De Wet digitale overheid heeft tot doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen 
voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Burgers hoeven in de toekomst niet 
meer verplicht met hun DigiD in te loggen, maar kunnen kiezen voor de inlogmethode die zij prettig 
vinden. De inlogmethoden moeten voldoen aan strenge (beveiligings) eisen. De eisen zijn gebaseerd 
op de Europese veiligheidsregels (de eIDAS-verordening28). Voor de zorg betekent dit de mogelijkheid 
tot aanbieden van “DigiD substantieel”. Met DigiD substantieel kan iemand zijn identiteitsbewijs 
koppelen aan een speciale app, zodat het betrouwbaarheidsniveau wordt verbeterd. De wet Digitale 
overheid 29 regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het 
betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online 
diensten waarbij, gelet op de aard ervan, deze betrouwbaarheidsniveaus in de rede liggen. Naar 
verwachting wordt de wet medio 2020 gepubliceerd. 

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz30) 
De Wabvpz richt zich op het zorgvuldig omgaan van medische gegevens. De voor juli 2020 geplande in 
werkingtreding van artikel 15a lid 2 is uitgesteld. In dit artikel wordt geregeld dat de gespecificeerde 
toestemming van de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger vereist is voordat elektronische 
gegevensuitwisseling mag plaatsvinden via een elektronisch uitwisselingssysteem. In een recente 
Kamerbrief heeft minister Bruins de Tweede Kamer laten weten dat het invoeren van gespecificeerde 
toestemming op 1 juli 2020 niet haalbaar is. In de eerste helft van 2020 stuurt minister Bruins een 
voorstel aan de Tweede Kamer voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming.. 
Zie verder de kamerbrief Gespecificeerde Toestemming Structureel31 hierover. 

Wet publieke gezondheid (WPG32)   
De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding 
van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal 
gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De 
Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid en de Quarantainewet. In de wet wordt ondermeer de wettelijk vastgelegde  
prenatale voorlichting aan aanstaande ouders beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op digitale 
gegevensopslag in relatie tot de Jeugdgezondheidszorg.  

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS33) 
Deze wet moet de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private 
organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis 
voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Goedkeuring van de WGS is op dit moment (december 2019) in voorbereiding. 

 
27 Digitale Overheid (2019) Wet digitale overheid. https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-
overheid/ 
28 Digitale Overheid (2019) eIDAS. https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/ 
29  Digitale Overheid (2019)  https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/ 
30 Wetten overheid (2019) Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2019-07-01 
31  Rijksoverheid (2019), https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-
toestemming-structureel 
32 Wetten overheid (2019) Wet publieke gezondheid. https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01 
33 Wetten overheid (2019) Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. 
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK008727 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2019-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-structureel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-structureel
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK008727
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Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wcbevvg34) 
De wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch 
kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van 
cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. 

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 
Op dit moment wordt vanuit VWS onderzocht of het mogelijk is een wettelijke verplichting op te 
stellen als het gaat om het verbeteren van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Tijdens het 
opstellen van dit handboek was hier verder nog geen duidelijkheid over. Belangrijk is verdere 
berichtgeving hierover in de gaten te houden. Zie hiervoor onder andere de links in de voetnoten naar 
de drie brieven die inmiddels door de minister over dit onderwerp zijn ingediend aan de Tweede 
Kamer. 35 Zie ook de pagina ‘Digitale gegevensuitwisseling in de zorg’36 

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ)36 
De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden van 
zorgaanbieders hebben de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van 
patiëntgegevens gebundeld en toepasbaar voor in de praktijk gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat 
dus geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens. 
EGiZ geeft handvatten aan zorgaanbieders bij de naleving van de regelgeving bij veilige elektronische 
uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders. Ook ondersteunt het bij de 
informatieverstrekking aan patiënten over elektronische uitwisseling en het geven van toestemming. 
Tenslotte verheldert de gedragscode verantwoordelijkheden. 

Identificatie en eID 
Veilig inloggen wordt steeds belangrijker. Er komt steeds meer online dienstverlening, waarbij het om 
persoonlijke gegevens gaat. De nieuwe en verbeterde inlogmiddelen geven meer zekerheid over 
iemands identiteit. Dat zorgt voor de bescherming van privacy en maakt fraude moeilijker.  
Om de online dienstverlening in de (semi-)publieke sector te kunnen uitbreiden, is het noodzakelijk 
dat een elektronisch identificatiemiddel een hogere mate van veiligheid heeft. Denk aan het inzien van 
medische en strafrechtelijke gegevens. 
Met de toename van de digitale dienstverlening is het belangrijk dat burgers altijd online kunnen 
inloggen. Door te zorgen voor meerdere manieren van inloggen, naast DigiD, wordt dat mogelijk. 
Hiermee wordt de continuïteit van digitale dienstverlening gewaarborgd. 

De overheid wil graag dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen. 
Dit noemen we eID, dat staat voor elektronische identiteit. De overheid wil dat burgers meer zaken 
kunnen regelen via internet. Om die reden wordt stapsgewijs gewerkt aan het verhogen van het 
betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit. Zie voor meer 
informatie: eID37.  

 
34 Brochure over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/06/01/elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg  
35 Rijksoverheid (2019) Kamerbrieven over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, van respectievelijk 20 december 2018, 9 april  2019 
en 12 juli 2019;  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-derde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-
de-zorg 
36  Rijksoverheid (2019), https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg 
36  Gedragscode EGiZ Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-
10/EGiZ%20Gedragscode.pdf 
37 Digitale overheid (2019) eID. https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/identiteit/veilig-inloggen-overheden-en-
zorgverleners/ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/06/01/elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-derde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-derde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg
https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-10/EGiZ%20Gedragscode.pdf
https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-10/EGiZ%20Gedragscode.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/identiteit/veilig-inloggen-overheden-en-zorgverleners/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/identiteit/veilig-inloggen-overheden-en-zorgverleners/
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eIDAS verordening 
Europese burgers en bedrijven moeten sinds september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de 
publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de 
EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. eIDAS staat voor ‘Electronic Identities 
And Trust Services’. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om 
binnen Europa online zaken te regelen. Babyconnect conformeert zich aan de Europese eisen volgens 
eIDAS.  Zie voor meer informatie: Digitale Overheid eIDAS38 

Normen 

NEN 7510 ‘Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg’37 
Deze norm beschrijft maatregelen die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met 
patiëntgegevens om te gaan. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel in de norm. Het is 
belangrijk te bepalen aan welke risico’s de organisatie bloot wordt gesteld bij het invoeren digitale 
gegevensuitwisseling. De norm geeft hier handvatten voor. NEN 7510 is de sectorspecifieke uitwerking 
van de huidige Europese en mondiale normen 27001 en 27002 voor de Nederlandse gezondheidszorg. 

NEN 7512 Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling38 

De NEN 7512 heeft als doel het bieden van zekerheid bij partijen die onderling medische gegevens 
uitwisselen. De norm is vooral van belang als instellingen bij de communicatie van vertrouwelijke 
gegevens geen gebruik maken van standaard protocollen (zoals het Vecozo-portaal) of van regionale 
partijen die veilige communicatie faciliteren. Denk aan het uitwisselen van medische gegevens tussen 
ziekenhuis en zorginstelling. Of aan een zorgportaal waarbij zorggegevens van cliënten beschikbaar 
worden gesteld aan familieleden en vrienden.  

NEN 7513 ‘Logging – Vastleggen van acties op elektronische cliëntdossiers’39 
Logging van handelingen moet lokaal en regionaal gebeuren in overeenstemming met NEN 7513. Het 
moet voor de cliënt duidelijk zijn wie haar dossier heeft geraadpleegd en vanuit welke rol.  
De norm schrijft niet alleen voor welke gegevens moeten worden gelogd, maar ook hoe deze 
gegevens op een begrijpelijke wijze kunnen worden verwerkt. Patiënten of cliënten moeten hun 
persoonsgegevens namelijk ook kunnen inzien. In deze norm is rekening gehouden met recente 
ontwikkelingen in persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals het MedMij-programma. 

NTA 7516 Norm voor veilig mailen39 
Informatie-uitwisseling via e-mail is een belangrijke en veelgebruikte manier om elkaar te informeren 
in de zorg- en welzijnssector. E-mail en app- en chatberichten zijn een laagdrempelige manier om 
informatie uit te wisselen. De norm NTA 7516 is bedoeld voor zorgprofessionals en de organisaties 
waarin ze werken. De norm beschrijft functionele voorwaarden die borgen dat er veilig gemaild kan 
worden. Het bevat concrete aanwijzingen hoe een organisatie hiermee om kan gaan. De norm is ook 
zeer relevant voor leveranciers die oplossingen bieden voor ‘ongestructureerde, asynchrone en ad-
hoc uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie’, zoals e-mail, messenger- en 
chatfunctionaliteiten. Voor deze leveranciers is een technische handreiking beschikbaar. Deze 

 
38 Digitale overheid (2019) eIDAS. https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/ 
37 Nen (2019) Informatiebeveiliging in de zorg. https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510.htm 
38 Nen (2013) NEN 7512 'Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling' ter commentaar gepubliceerd. 
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-7512-Informatiebeveiliging-in-de-zorg-Vertrouwensbasis-voor-
gegevensuitwisseling-ter-commentaar-gepubliceerd.htm 
39 Nen (2017) Nieuwe versie NEN 7513 logging – in elektronische patiëntdossiers gepubliceerd voor commentaar.  
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Nieuwe-versie-NEN-7513-logging-in-elektronische-patientdossiers-
gepubliceerd-voor-commentaar.htm 
39 Nen (2019) Veilig mailen. https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510/NTA-7516.htm 

https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-7512-Informatiebeveiliging-in-de-zorg-Vertrouwensbasis-voor-gegevensuitwisseling-ter-commentaar-gepubliceerd.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-7512-Informatiebeveiliging-in-de-zorg-Vertrouwensbasis-voor-gegevensuitwisseling-ter-commentaar-gepubliceerd.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Nieuwe-versie-NEN-7513-logging-in-elektronische-patientdossiers-gepubliceerd-voor-commentaar.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Nieuwe-versie-NEN-7513-logging-in-elektronische-patientdossiers-gepubliceerd-voor-commentaar.htm
https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510/NTA-7516.htm
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handreiking en meer informatie over veilig mailen is te vinden op de pagina ‘project veilige mail’ van 
de site van het Informatieberaad Zorg.40  

NEN 7522 Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels41 
De norm stelt eisen aan en geeft definities voor het hanteren van code- en andere 
terminologiestelsels in de Nederlandse gezondheidszorg. De norm is vooral van belang voor diegenen 
die informatiesystemen voor de zorg ontwikkelen of toepassen, waarin gebruik wordt gemaakt van 
terminologie- en codestelsels. 

ISO 2700142 en ISO 2700243 Informatiebeveiliging (Voor beheerorganisatie) 

Beschrijven hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat. Het doel van 
de normen is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen die 
organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, 
bescherming tegen hackers en inbraak. De normen zijn verder uitgewerkt in NEN 7510. Het integraal 
geboortezorgnetwerk voldoet aan deze normen. 

  

 
40 Informatieberaad (2020) https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/-project-veilige-mail 
41 Nen (2010) NEN 7522:2010 nl. https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-75222010-nl.htm 
42 Nen (2019) ISO 27001: informatiebeveiliging. https://www.nen.nl/NEN-Shop/Informatiebeveiliging-1.htm 
43 Nen (2017) ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging Europees geadopteerd. https://www.nen.nl/NEN-
Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27001-en-ISO-27002-voor-informatiebeveiliging-Europees-geadopteerd.htm 

https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/-project-veilige-mail
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-75222010-nl.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Informatiebeveiliging-1.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27001-en-ISO-27002-voor-informatiebeveiliging-Europees-geadopteerd.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27001-en-ISO-27002-voor-informatiebeveiliging-Europees-geadopteerd.htm
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5. Interoperabiliteit - Security, privacy, governance 
 

Partijen die interoperabiliteit tot stand willen brengen 
dienen de interne organisatie en processen, het vastleggen 
van informatie, de toegang tot de informatie en het beheer 
van gebruikte systemen en de infrastructuur goed geregeld 
te hebben. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor 
interoperabiliteit tussen zorgverleners en/of 
zorginstellingen. Idealiter worden pas daarna afspraken op 
alle lagen gemaakt om interoperabiliteit tussen deze 
zorgverleners te garanderen. Deze afspraken kunnen 
bestaan uit het aan beide zijden op de verschillende niveaus 
implementeren van dezelfde standaarden. 

Het actieprogramma Babyconnect stuurt hierbij aan op de 
kaders voor een duurzaam informatiestelsel zoals opgesteld 
door het Informatieberaad Zorg.  

Framework Realisatie digitaal informatie delen in geboortezorg Nederland.  
In opdracht van VWS is een framework44, oftewel een kader, ontwikkeld (zie hoofdstuk 2 
Fundamenten van het actieprogramma). In dit framework staat het volgende beschreven over 
security, privacy en governance: 

• Voor de cliënt en haar PGO: Er wordt voldaan aan het MedMij afsprakenstelsel en er wordt 
gebruik gemaakt van de geldende MedMij standaarden. 

• Voor de zorgverlenerssystemen: Op een beveiligd zorgnetwerk mogen alleen gecertificeerde 
devices (servercertificaat) toegang hebben. Devices kunnen computers, tablets, smartphones zijn. 

o Er moet een beveiligd zorgnetwerk zijn.  
o Het beveiligde zorgnetwerk moet 24/7 beheerd zijn. 
o Het beveiligde zorgnetwerk moet beveiligde toegang hebben tot andere beveiligde 

zorgnetwerken (interregionaal). 
o Verschillende zorgorganisaties – ook kleine praktijken – moeten aan kunnen sluiten bij het 

beveiligde zorgnetwerk. 
o Alle mogelijke vormen van gegevens moeten gedeeld kunnen worden. 

• Op een beveiligd zorgnetwerk mogen alleen gecertificeerde mensen (zorgverleners met een UZI-
identificatie, burgers met een DigiD of Idensys) toegang hebben. De UZI-identificatie kan 
persoonlijk zijn, met een UZI-pas, of kan gelden voor een praktijk, met een UZI-servercertificaat. 
Verloskundigen hebben geen UZI-pas. Verloskundepraktijken hebben wel een UZI-
servercertificaat. Het programma Babyconnect onderzoekt op dit moment of andere vormen van 
authenticatie mogelijk zijn. Andere vormen kunnen bijvoorbeeld PKI, eHerkenning en IRMA zijn.  

• De cliënt moet kunnen bepalen wie welke gegevens mag zien. De actuele landelijke kaders 
worden hierbij gevolgd (op dit moment de kaders van het OTV-programma). 

o De cliënt voert de regie over de data. Dit houdt in dat zij het filter beheert wie wat op 
welk moment mag inzien. Dit is een extra filter bovenop de wettelijk bepaalde autorisaties 
en restricties. 

o De cliënt moet al haar eigen gegevens kunnen inzien. Dit moet simpel, leesbaar en 
overzichtelijk zijn. 

 
44 Stichting CareCodex (2018) Framework 2018-2022; Realisatie Digitaal informatie delen in Geboortezorg Nederland- Een programma van 
VWS. https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Framework-ECD-voor-de-geboortezorg-3.3.pdf 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Framework-ECD-voor-de-geboortezorg-3.3.pdf
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o De zorgverlener moet alleen zien wat hij/zij op dat moment nodig heeft, en uitsluitend als 
de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend. 

o Er dient verder zoveel mogelijk gewerkt te worden met Zorginformatiebouwstenen (zibs) 
die nu in ontwikkeling zijn. Voor meer informatie, zie de zib-hoofdpagina van NICTIZ45 

• De cliënt moet kunnen zien welke zorgverlener of gebruiker haar gegevens heeft gezien of 
gebruikt. Doordat de inzage wordt gelogd, valt te herleiden wie welke informatie wanneer heeft 
ingezien.   
In het hoofdstuk 11 Interoperabiliteit - IT Infrastructuur staat meer over de kaders hiervoor.   

• De gegevens mogen alleen toegankelijk zijn via een beveiligd zorgnetwerk. 

• De data moet versleuteld (encrypted) zijn opgeslagen. 
 

Kaders voor een duurzaam informatiestelsel 
Vanuit het Informatieberaad Zorg46 zijn kaders opgesteld voor een duurzaam informatiestelsel. Deze 
zijn vastgelegd in zes basisprincipes. 

1  Mensgericht:  
“Bij het verstrekken van gegevens over mij, aan mij, houden dienstverleners rekening 
met mijn wensen en kunnen.” 

2  Organisatie rondom de mens:  
“Dienstverleners uit verschillende organisaties delen gegevens over mijn gezondheid, 
om gezamenlijk toe te werken naar de gewenste uitkomsten van mijn zorg en 
ondersteuning.” 

3  Regie op gezondheid:  
“Ik kan regie nemen op de gegevens over mijn gezondheid.”  

4  Vertrouwen: 
“Ik kan erop vertrouwen dat mijn gegevens de juiste zorg krijgen.”  

5  Verantwoordelijk:  
“Ik weet wie verantwoordelijk is voor de verwerking van mijn gegevens en weet wie ik 
kan aanspreken.”  

6  Vindbaar en toegankelijk:  
“Mijn gegevens zijn eenvoudig te vinden en te hergebruiken.”  

Het Informatieberaad Zorg heeft daarnaast 21 afgeleide principes benoemd. Deze principes 
beschrijven de regels en richtlijnen over de organisatie van het informatiestelsel en geven concretere 
uitwerkingen van de basisprincipes.  

Een toelichting op de basisprincipes en de afgeleide principes zijn te vinden in het document Kaders 
voor een duurzaam informatiestelsel.47 

  

 
45 Nictiz (2019); https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina 
46 Informatieberaad Zorg (2018) Principes Informatiestelsel voor de zorg. 
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-informatiestelsel-voor-de-zorg 
47 Informatieberaad Zorg (2019) Kaders voor een duurzaam informatiestelsel. 
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2019/3/18/richtlijnen-deel-2-voor-een-duurzaam-informatiestelsel 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-informatiestelsel-voor-de-zorg
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2019/3/18/richtlijnen-deel-2-voor-een-duurzaam-informatiestelsel
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6. Interoperabiliteit - Standaarden en profielen, 
certificering 

 
Binnen het interoperabiliteitsmodel wordt de buitenste schil 
gevormd door de geldende standaarden, profielen en 
bijbehorende certificering. 

Binnen dit handboek wordt met name ingegaan op de voor 
de gegevensuitwisseling in de geboortezorg geldende 
relevante standaarden. 

Het gebruik van standaarden wordt in Nederland niet of 
nauwelijks door de overheid of een andere individuele partij 
afgedwongen. Veelal maken individuele partijen daarover 
onderling afspraken. De database met standaarden op de 
website van Nictiz48 biedt inzicht en overzicht van de 
beschikbare standaarden, hun toepassingsgebied en hun 
werking: 

• In algemene zin geldt dat er gebruik wordt gemaakt van de beschikbare standaarden en profielen, 
waarbij steeds beoordeeld moet worden wat de meest recente koers is. De ontwikkelingen in het 
Informatieberaad Zorg zijn hierbij leidend. 

• Voor standaarden en profielen wordt gezocht naar de meest duurzame route. Hiervoor wordt ook 
gekeken naar de ontwikkelingen op Europees niveau. 

• Bij het opstellen en beheer van standaarden en profielen wordt uitgegaan van een groeimodel, 
waarin ontwikkelingen in de ICT en in de zorg kunnen worden gevolgd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met uitwisselbaarheid met eerdere versies, zodat zorginhoudelijke gegevens die in het 
verleden vastgelegd zijn, beschikbaar blijven. 

• Ook voor informatie over uitkomstindicatoren en kwaliteitsmeting, wordt gezocht naar aansluiting 
bij de laatste ontwikkelingen. Waar mogelijk worden hiervoor ook zorginformatiebouwstenen 
(zibs) gedefinieerd (zie de paragraaf over zibs in hoofdstuk 8 Interoperabiliteit - Informatie). Het is 
van belang dat er gestructureerde data opgeleverd kan worden waarmee nationaal en 
internationaal benchmarking mogelijk is en zo inzicht wordt geleverd in kwaliteit van zorg. 

• Voor de perinatologie dataset wordt de PWD-
standaard49 gevolgd. PWD staat voor 
Perinataal Woordenboek en Dataset. Enkele 
leveranciers gebruiken nu de versie PWD 2.2, 
anderen 2.3. Doel voor het programma is het 
volgen van de PWD-standaard vanuit de 
werkgroep “Eenheid van taal” en beheerd 
door Nictiz. Hiervoor is een roadmap 
opgesteld.  

• Het gebruik maken van zibs moet zodanig 
zijn, dat gegarandeerd is dat deze over 
tientallen jaren nog steeds geïnterpreteerd 
kunnen worden.  

 
48 Nictiz (2019) Overzicht standaarden. https://www.nictiz.nl/overzicht-standaarden/ 
49 Nictiz (2019) Informatiestandaarden Geboortezorg – PWD standaard 
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg-2/ 

Afb. 3 Roadmap PWD (Nictiz) 

https://www.nictiz.nl/overzicht-standaarden/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg-2/
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De aanpak van Babyconnect sluit aan op de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de 
Jeugdgezondheidszorg Richtlijnen.50 

 

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 
De zorgstandaard integrale geboortezorg beschrijft primair de basiszorg die elke (aanstaande) 
zwangere of kraamvrouw aangeboden behoort te krijgen. Deze zorg is gebaseerd op inzichten van 
cliëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud van geboortezorg. De zorgstandaard 
beschrijft hiermee welke zorg geboden wordt ongeacht wie dit doet. Het College Perinatale Zorg 
ondersteunt de VSV’s bij de invoering van de zorgstandaard.  

Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot 

en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar 

kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere 

zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. In de Zorgstandaard wordt onder andere nog 

gesproken over het Perinataal Webbased Dossier (PWD). Omdat het webbased dossier niet 

gerealiseerd kon worden, heeft Nictiz de naam gewijzigd in Perinataal Woordenboek en Dataset en 

daarbij dezelfde letters gebruikt. Waar in dit document gesproken wordt over PWD, dan wordt er het 

Perinataal Woordenboek en Dataset bedoeld.51  

De zorgstandaard is te vinden op de website van het College Perinatale Zorg (CPZ).52 

 
MedMij standaarden  
Babyconnect confirmeert zich aan het MedMij afsprakenstelsel53.  Dit is een afsprakenset voor veilige, 
interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen 
(PGO) en informatiesystemen van zorgaanbieders. Zie ook de animatie over het MedMij 
afsprakenstelsel 54. 

De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals 
softwareleveranciers, het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers 
van zorgaanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, 
gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance. Partijen die deelnemen aan het MedMij 
Afsprakenstelsel binden zich aan de afspraken en kunnen diensten aanbieden op basis van de 
overeengekomen afspraken.  

  

 
50 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2019) Alle richtlijnen. https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/ 
51 Nictiz (2014) PWD standaard. https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/De-PWD-standaard-10-juli-2014.pdf 
52 College Perinatale Zorg (2019) Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/zorgstandaard/ 
53 Medmij (2020), https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ 
54 Animatie MedMij afsprakenstelsel (2019); https://www.youtube.com/watch?v=lkgEcYivRU4 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/
https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/De-PWD-standaard-10-juli-2014.pdf
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/zorgstandaard/
http://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/
https://www.youtube.com/watch?v=lkgEcYivRU4
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7. Interoperabiliteit - Organisatiebeleid 
 
Het uitgangspunt van Babyconnect is dat elke zorgverlener 
(of zorgorganisatie) in het eigen systeem kan blijven werken. 
Door gebruik te maken van zorgnetwerken (digitale 
knooppunten) kan de benodigde informatie ontsloten 
worden. De technische inrichting van deze methode moet 
voldoen aan de uitgangspunten van het Framework.  

Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s)55 
In het rapport – Een goed begin, Veilige zorg rond 
zwangerschap en geboorte56 – wordt door de Stuurgroep 
Zwangerschap en Geboorte aangegeven dat de basis voor 
een goede samenwerking tussen de verloskundigen in de 
eerstelijn en de zorgverleners in de tweede lijn een goed 

lopend VSV is. VSV’s zijn lokale vormen van overleg en veelal gecentreerd rondom ziekenhuizen. 
Overal in Nederland zijn VSV’s actief waar de verschillende professionals uit de geboortezorgketen 
verplicht aan deelnemen. Een VSV bestaat uit alle professionals die samen lokaal de zorg rondom 
zwangerschap en geboorte leveren. Dit betekent dan een verbreding in een VSV ‘nieuwe stijl’ met 
partijen zoals o.a. de kraamzorginstellingen en Centrum voor Jeugd en Gezin. En mogelijk ook 
bijvoorbeeld  vertegenwoordiging vanuit Public Health. 

Regionaal beheer 
Robuustheid en borging is essentieel voor duurzame en veilige gegevensuitwisseling. De 
zorgnetwerken (digitale knooppunten) voor de geboortezorg kunnen beheerd worden door de 
Regionale Samenwerkende Organisaties 57(RSO) (zie hoofdstuk 2. - Fundamenten van het 
actieprogramma). RSO’s kenmerken zich doordat zij met mandaat van zorgaanbieders in de regio, 
communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren en daarmee de samenwerking in de zorg versterken.  
Verloskundige Samenwerkingsverbanden dienen bij voorkeur dan ook aangesloten te zijn bij een RSO. 

Eindgebruikers 

Eindgebruikers geven sturing aan de ontwikkelingen en de implementatie van de oplossingen. Hun 

eisen staan centraal. Onder eindgebruikers worden verstaan cliënten, individuele zorgverleners, 

zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders (Secundair datagebruik) instanties die 

secundair datagebruik toepassen voor o.a. (inter)nationale registratie, statistiek en/of onderzoek. 

Organisatiebeleid 
Belangrijk is in kaart te brengen wie er bij de samenwerking voor het programma Babyconnect 
betrokken zijn of in de toekomst zullen zijn vanuit de regio waarin het programma gaat starten. Dit kan 
middels een stakeholdersanalyse. Met deze betrokkenen dienen vervolgens verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden gedefinieerd te worden. Deze afspraken kunnen op bestuurlijk niveau gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld over het via ICT systemen doorverwijzen van clienten, het vastleggen van 
toestemming voor inzage van die cliëntgegevens en over de wijze van informeren. 

 

 
55 https://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/330-3/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/hoofdstuk/56/verloskundig-
samenwerkingsverband-vsv/  
56 https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Advies-Stuurgroep-zwangerschap-en-geboorte-1.0-01-01-2009.pdf 
57 https://www.rsonl.nl/ 

https://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/330-3/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/hoofdstuk/56/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/
https://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/330-3/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/hoofdstuk/56/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Advies-Stuurgroep-zwangerschap-en-geboorte-1.0-01-01-2009.pdf
https://www.rsonl.nl/
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8. Interoperabiliteit - Zorgproces 
 
Het actieprogramma Babyconnect omvat het totale 
zorgproces voor de geboortezorg: van (pre)conceptie tot 8 
weken na de bevalling, inclusief de overdracht naar 
bijvoorbeeld JGZ, kinderarts of huisarts. Als basis van de 
geboortezorg wordt de landelijke Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg58 gebruikt. Voor de geboortezorg geldt 
daarmee dat er al veel afspraken zijn over het zorgproces.  

 

Afb. 4 Het hele zorgproces van preconceptie tot 8 weken na de bevalling in beeld. (Klik op de afbeelding voor een vergroting) 

Elk individueel zorgproces in de geboortezorg bestaat uit een keten van een aantal zorgstappen. De 
keten van zorgstappen kan per zwangerschap verschillen. Grofweg onderscheiden we vier processen: 

- Een zwangere wordt alleen ondersteund door een verloskundige en bevalt thuis of poliklinisch. 
- Een zwangere wordt gedurende de zwangerschap overgedragen aan de gynaecoloog. 
- Een zwangere bevalt thuis maar door een complicatie gaat ze acuut naar het ziekenhuis. 
- Een zwangere wordt direct ondersteund door een gynaecoloog. 
 
In elk van de vier processen speelt het delen van gegevens een belangrijke rol. Echter: hoe, wanneer 
en met welke zorgverlener de gegevens gedeeld worden, verschilt. De afbeeldingen verderop in dit 
hoofdstuk laten het gehele geboortezorgproces én de vier specifieke trajecten zien.  
 

 
58 Kennisnet Geboortezorg (2016) Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1 https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-
content/uploads/2019/05/zorgstandaard-integrale-geboortezorg-versie-_._.pdf  

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/zorgstandaard-integrale-geboortezorg-versie-_._.pdf
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/zorgstandaard-integrale-geboortezorg-versie-_._.pdf
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/FO-Bijlage-6-perinataal-overzicht-0.9.pdf
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De vier specifieke zorgprocessen 
Hieronder zijn de vier specifieke processen uitgetekend. In de linker kolom staat welke zorgverlener 
contact heeft met de zwangere. De roze vlakken zijn verloskundigen. De groene vlakken zijn 
gynaecologen en kinderartsen. Blauw is echo en kraamzorg. In de middelste kolom staat welk 
document in de tijd beschikbaar komt. In de rechter kolom staat welke informatie opgehaald moet 
worden.  

Belangrijk is de groeiende inzet en samenwerking met kraamzorg en JGZ. Niet alleen worden er meer 
digitale gegevens gedeeld tijdens de overdracht aan JGZ na de kraamperiode, ook worden er tijdens 
de zwangerschap al meer gegevens gedeeld. Zo gaat de JGZ bijvoorbeeld maternale kinkhoest 
vaccinatie (inenting tijdens de zwangerschap) uitvoeren vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.  

 

Een zwangere wordt alleen ondersteund door 
een verloskundige en bevalt thuis: 
 

 

Een zwangere wordt gedurende de zwangerschap 
overgedragen aan de gynaecoloog: 
 

 
Een zwangere bevalt thuis maar door een 
complicatie gaat ze acuut naar het ziekenhuis: 
 

 

Een zwangere wordt direct ondersteund door een 
gynaecoloog: 
 

 
 

Afb 5. Vier specifieke geboortezorgprocessen; overzicht van contactmoment, documenten en informatie. (Klik hier voor een 
vergroting) 

 

https://babyconnect.org/pdf-vier-zorgprocessen/
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Zorgstappen 
De zorgstappen worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Elke zorgstap is in de basis gelijk: Er is 
een contactmoment tussen zorgverlener en zwangere. Hierin wordt de NHG-richtlijn59 gevolgd. 

Rondom dit contactmoment vinden er verschillende acties plaats:  

- De zorgverlener bereidt zich voor door relevante informatie over de zwangerschap te raadplegen.  
- De zorgverlener voert het consult uit. Dit consult kan opgesplitst worden in een aantal onderdelen 

die samen het acroniem SOEP vormen.  
o Subjectief: klacht en hulpvraag van de patiënt en anamnestische gegevens. 
o Objectief: resultaten van lichamelijk en aanvullend onderzoek.  
o Evaluatie: de werkhypothese, differentiaaldiagnose en/of conclusie van de zorgverlener.  
o Plan: het diagnostisch plan of het behandelplan, het beleid op korte termijn en de 

gegeven voorlichting, inclusief aangereikt schriftelijk informatiemateriaal. Hierin wordt 
vastgelegd wat met de patiënt is besproken of afgesproken. 

- De zorgverlener noteert bevindingen in het eigen systeem. 
- De nieuwe informatie over de zwangerschap is nu beschikbaar voor andere zorgverleners mits de 

cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. 
 

Vragenlijsten  
In de toekomst kunnen cliënten tijdens het zorgproces hun mening geven over de kwaliteit van de aan 
haar geleverde zorg. Hiervoor zijn verschillende cliëntvragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijsten 
kunnen zich richten op een specifiek stuk in de zorgverlening, of een specifieke zorgverlenende 
instantie, zoals de verloskundepraktijk of het ziekenhuis. Ook kunnen de vragenlijsten gaan over het 
gehele zwangerschapsproces tot 8 weken na de bevalling.  

Het proces van de vragenlijsten in de toekomst: 

De zorgverlener informeert tijdens het consult over het cliënttevredenheidsonderzoek en 
vraagt of de cliënt hieraan mee wil doen. Wanneer zij wil deelnemen, dan kan zij in haar PGO 
of in een losse applicatie de vragenlijst invullen. De vragenlijsten zijn aan te passen aan de 
situatie van de cliënt. De cliënt bepaalt wie de antwoorden op de vragen mag zien.  

De vragen en antwoorden zijn gecodeerd. En aan deze codes zijn taaltabellen verbonden die 
ervoor zorgen dat de vragen en/of de antwoorden in iedere taal ingevuld en ingezien kunnen 
worden.   

Meer informatie hierover staat in het Functioneel Ontwerp.60 

  

 
59 Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) (2019) NHG-Richtlijn Adequate dossiervorming met het elektronische patiëntdossier (ADEPD) 
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_adepd_2019_web.pdf 
60 Babyconnect (2019) Functioneel Ontwerp. https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-
1.0.pdf 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_adepd_2019_web.pdf
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/Babyconnect-Functioneel-ontwerp-1.0.pdf
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9. Interoperabiliteit - Informatie 
 
Om een cliënt goed te begeleiden op weg naar en tijdens 
haar zwangerschap, bevalling en kraamperiode heeft de 
zorgverlener informatie nodig over en van de zwangere. De 
informatieoverdracht vindt nu vaak plaats via de fax, per 
post of via de cliënt, die op papier informatie heeft 
meegekregen van een eerdere zorgverlener.  

Wens van de gebruikers 
Zowel de cliënt als de zorgverlener heeft in de sessies met 
de gebruikersgroepen uitgesproken dat ze liever geen 
documenten willen doorbladeren om te zoeken naar 
informatie. De wens is dat relevante informatie, 
gestructureerd op het scherm, leesbaar is, bij voorkeur in de 
eigen taal. Kortom: 

De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener. 

Daarnaast willen gebruikers dat er chronologisch door contactmomenten gebladerd kan worden en 
dat trends zichtbaar worden (bijv. bloeddruk in een grafiek). 

In dit handboek wordt dit hoofdstuk alleen functioneel-technisch beschreven. Voor de details 
verwijzen we naar het technisch handboek. 

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
Het actieprogramma Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de landelijke invoering van digitale 
gegevensuitwisseling. Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een werkbare methode om de 
uitwisseling in de praktijk te verwezenlijken. Daarbij gaat het om de informatiedeling tussen cliënten 
en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. 

In onderstaande infographic is schematisch weergegeven hoe dit in z’n werk kan gaan. 

De zorgverlener vraagt via de eigen werkcomputer relevante patiëntgegevens op over de 
cliënt bij een extern geplaatste, door zorgverleners gedeelde, server. De relevante gegevens 
worden overzichtelijk gepresenteerd en met deze informatie kan de zorgverlener zich 
voorbereiden op een consult. De relevante gegevens kunnen worden gepresenteerd in een 
dynamische viewer, gedownload of geïmporteerd worden in het eigen systeem.  

De cliënt kan haar gegevens inzien in haar PGO en de informatie in haar eigen voorkeurstaal 
lezen.  
Zij kan haar eigen bevindingen toevoegen aan haar PGO. Deze bevindingen kan zij ook delen 
met de zorgverlener. Ze kan ook alvast vragen noteren in haar gezondheidsomgeving ter 
voorbereiding op het consult. Zij maakt hierbij gebruik van dezelfde bron als de zorgverlener. 
De cliënt kan vastleggen wie wat mag zien, en ze kan zien wie wat gezien heeft. Daarmee 
voert zij de regie over haar eigen gegevens. 

De schematische weergave in onderstaand model laat zien hoe informatiestromen, zoals de medische 
gegevens van de cliënt, gaan lopen. Het model is opgedeeld in 3 horizontale banen. De bovenste baan 
geeft weer wat de zorgverlener kan doen met medische gegevens. De middelste baan geeft aan op 
welke manier deze medische gegevens verwerkt worden. Waarbij gebruik wordt gemaakt van zibs en 
een centrale opslagplaats hiervoor (index), in onderstaande aangegeven met letter C. De derde baan 
geeft aan op welke wijze de cliënt met haar eigen medische gegevens om kan gaan. 
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Afb. 6 Schematische weergave van informatiestromen bij gegevensuitwisseling in de geboortezorg 

Zorginformatiebouwstenen (zibs) 
Cliënten en zorgverleners hebben vanuit de gebruikersgroepen de wens uitgesproken dat ze relevante 
informatie, gestructureerd op het scherm, leesbaar en bij voorkeur in de eigen taal, te zien krijgen. Om 
dit te realiseren vormen zorginformatiebouwstenen een essentieel onderdeel in de 
gegevensuitwisseling en in het interoperabiliteitsmodel. (Zie ook hoofdstuk 12 IT-infrastructuur). 

Wat is een zib? 
Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib 
definieert een bepaald klinisch relevant concept dat herbruikbaar is over verschillende zorgsituaties 
oftewel over verschillende informatiestandaarden. 

De naam zib wordt gebruikt voor twee verschillende begrippen namelijk de definitie van een zib en de 
werkelijke invulling, de zogenaamde ‘instance’: 

1) zib-definitie: deze geeft de structuur aan van hoe de informatie gedefinieerd moet worden. 
(Bijvoorbeeld zib-patiënt = BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum).  
Een zib-definitie beschrijft nauwkeurig wat er moet worden vastgelegd, en hoe dat moet 
worden vastgelegd. De zib-definities zijn voorzien van een standaardcode. 
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2) zib-instance: Setje van ingevulde gegevens, vastgelegd volgens zib-definitie  
(Bijvoorbeeld zib-patiënt = 123456789, Ineke, Jansen, van der, 15 mei 1992).  

De ontwikkeling van zib-definities is onderdeel van het landelijke programma Registratie aan de 
bron.61  Nieuwe zib-definities kunnen aangevraagd worden als kandidaat zibs. Het beheer van 
kandidaat zibs, wijzigingsverzoeken en publicatie (gehele beheer) ligt bij het Zib-centrum van Nictiz. 
Het Zib-centrum62 ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs van ontwikkeling tot en met toepassing 
in specifieke zorgsituaties. 

Basis van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
Zorgverleners halen veelal informatie over hun cliënt/patiënt uit papieren documenten, uit 
(beveiligde) mails, gescande documenten etcetera.  

Wanneer je met zibs werkt is het zoeken in los aangeleverde bestanden en papieren documenten niet 
meer nodig. Het gebruiken van zibs vormt de basis van de methode die Babyconnect voorstaat. 
Doordat de informatie in stukjes is opgedeeld kan op ieder moment de informatie opgehaald worden 
die echt relevant is. Ter verduidelijking staat hieronder een voorbeeld van hoe de gegevensdeling met 
zibs werkt. 

De kolommen geven per zorgstap weer welke zibs er worden ingevoerd (oranje en gele mapjes). Geel 
betekent dat er nieuwere informatie is ingevoerd. Oranje betekent dat het de laatste invoer is van die 
betreffende zib. Boven zorgstap 9 staat ‘de laatste’ dat betekent dat het de laatst ingevoerde 
informatie per zib is. Als voorbeeld wordt in dit schema alle laatst ingevoerde overgedragen aan de 
jgz. Dit geldt echter ook voor bijv. overdracht aan kraam, of de laatste stand van zaken op een bepaald 
moment.  

 
61 Registratie aan de bron (2019) https://www.registratieaandebron.nl/ 
62 Nictiz (2019);  https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ 

Afb. 7 Schematische weergave van gegevensdeling met zibs. 

https://www.registratieaandebron.nl/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/
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Onderstaand voorbeeld toont dat het gebruik van zibs het bekijken en analyseren op specifieke 
onderdelen van de historie van de cliënt mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld met de bloeddruk. 
Hierdoor krijgt de zorgverlener een goed inzicht over het verloop van bijvoorbeeld de bloeddruk van 
de cliënt. 

Onderstaande weergave geeft in de horizontale balk ‘bloeddruk’ de metingen van meerdere 
momenten. Met de meetwaarden kan een grafiek gegenereerd worden. 

Afb. 8 Schematische weergave mogelijkheid tot weergave van historische gegevens m.b.v. zibs. 

Zibs zijn de kern van het kunnen delen van digitale gegevens. Op dit moment (dec 2019) kunnen niet 
alle leveranciers van informatiesystemen zibs aanleveren. Echter, Babyconnect heeft met bestaande 
technieken een methode ontwikkeld waarmee de output van deze systemen die wél beschikbaar is, 
omgezet kan worden naar zibs.  

Informatiestandaard geboortezorg 
Voor de geboortezorg is een informatiestandaard opgesteld63.  

Zodra de cliënt en de behandelaar elkaar ontmoeten start een zorgproces. In een zorgproces vinden 
verschillende zorgstappen plaats om uiteindelijk de juiste zorg te kunnen leveren.  

Elke zorgstap bestaat uit: 

1. Verzamelen van informatie 
2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen 
3. Vaststellen van doelen 
4. Vaststellen van en plannen van activiteiten 
5. Uitvoeren van de activiteiten volgens planning  
6. Evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. 

Opvolgende zorgstappen kunnen plaatsvinden bij dezelfde zorgverlener, maar kunnen ook 
overgedragen worden aan een andere zorgverlener. 
Om de zorg veilig en juist te kunnen leveren is er per zorgstap behoefte aan volledige en relevante 
informatie van de cliënt. Zo wil de zorgverlener bijvoorbeeld bij het consult van 20 weken bepaalde 

 
63 Nictiz (2019), https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/
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relevante informatie bij elkaar zien. Bij het consult van 30 weken wil de zorgverlener weer andere 
relevante informatie bij elkaar zien. Deze informatie kan digitaal opgevraagd worden en bekeken 
worden via een computerscherm (bijv. een viewer). Per scherm is door zorgprofessionals vastgelegd 
welke velden nodig zijn om de relevante informatie over de cliënt weer te geven.  

Het is hiervoor noodzakelijk van tevoren te bedenken welke zibs ontwikkeld moeten worden zodat de 
informatie volledig wordt weergegeven. Daarbij is het van belang te bedenken dat een zorgproces 
bestaat uit zorgstappen. Iedere zorgstap heeft een scherm en op dat scherm staan velden. Meerdere 
velden bij elkaar vormen samen een zib. In onderstaande afbeelding is dit schematisch weer gegeven. 
Daarbij vormt het veld rechts 1 zib en de overige twee velden vormen 1 zib. 

 

Afb. 9 Schematische weergave opbouw van zorgproces naar zibs. 

Meer informatie over zibs 
In de bronnenlijst staat een verwijzing naar een aantal documenten waarin het gebruik en het werken 
met zibs verder wordt toegelicht. Hier staan onder andere Wiki-pagina’s, architectuurdocumenten van 
Registratie aan de bron en Beheer afspraken Zorg-informatiebouwstenen (zibs) van Nictiz (2017). 

Wat betekent het gebruik van zibs voor de verschillende gebruikersgroepen?   
In het actieprogramma Babyconnect zijn 4 gebruikersgroepen benoemd, welke verdeeld zijn in 
primaire en secundaire zorgproces: 

1. Primaire zorgproces 
a. De cliënt 
b. De zorgverlener 

2. Secundaire zorgproces 
a. Zorgverlener organisaties 
b. Data-analisten/statistiekbeheerders (Secundair datagebruik) 

Alle gebruikers kunnen gebruik maken van zorginformatiebouwstenen. Bij het primaire proces, 
waartoe de cliënt en de zorgverlener behoren, zijn (unieke) persoonsgebonden informatie nodig; 
gegevens om de zorg te kunnen verlenen. Je kunt denken aan naam, adres en BSN-nummer. Deze 
zorginformatiebouwstenen kunnen de cliënten en de zorgverleners bekijken (mits de cliënt hiervoor 
toestemming heeft gegeven aan de zorgverleners).  
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Bij het secundaire proces, waartoe zorgorganisaties, data-analisten en statistiekbeheerders behoren, 
gaat het juist niet om één persoon, maar gaat het over generieke data, dus van honderden of 
duizenden personen. Dit om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel vrouwen in de tweede lijn bevallen zijn. 
Dan is anonieme informatie voldoende. 

Doordat de gegevens opgeknipt zijn in verschillende stukjes, krijgen de verschillende 
gebruikersgroepen de voor hen relevante gegevens in te zien. De cliënt bepaalt in grote lijnen de 
toestemming. Op basis daarvan worden de gekoppelde zibs aan of uit gezet. Medewerkers in het 
secundaire zorgproces kunnen alleen generieke, niet-persoonsgebonden informatie bekijken.  

De gebruikers zien de zibs/bouwstenen niet, zij zien de gegevens die volgens de zibs/bouwstenen zijn 
gespecificeerd. Zij zien gestructureerde gegevens in een scherm, elk scherm is opgebouwd uit  
zibs/bouwstenen. 

FAIR-Principes 
Het gebruik van zibs/bouwstenen als fundament van de gegevensuitwisseling voldoet aan de 
internationale FAIR-principes.64 De internationale FAIR-principes zijn richtlijnen voor de manier van 
beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke data en worden in brede kring erkend binnen 
de onderzoekswereld, zowel in Nederland als internationaal. FAIR is een acroniem en staat voor: 

- Findable (vindbaar) – Data moeten duurzaam opgeslagen worden in een archief (repository). 
Vervolgens moeten de data worden beschreven met ‘metadata.’ Deze beschrijvende 
informatie staat dan bijvoorbeeld in een online, metadata catalogus. 

- Accessible (toegankelijk) – Data moeten duurzaam opgeslagen worden met goed omschreven 
voorwaarden. Indien mogelijk moeten ze open access65 opgeslagen worden. Open access is 
het gratis online toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties via het Internet. 

- Interoperable (interoperabel) – Datasets, ofwel verzameling van gegevens, moeten 
gecombineerd kunnen worden met andere datasets. 

- Reusable (herbruikbaar) – De data moeten direct klaar zijn voor gebruik door andere 
onderzoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed codeboek, een beschrijving van de 
methoden, etc. 

 
Uitleg van de informatiestromen bij gegevensuitwisseling voor de cliënt  

 

Afb. 10 informatiestromen voor een cliënt bij gegevensuitwisseling met de methode die Babyconnect volgt. 

De methode die Babyconnect heeft uitgewerkt, maakt onderscheid tussen het opvragen/lezen van 
informatie en het schrijven van informatie. Daarnaast is de regie van de cliënt belangrijk. 

 

 
64 Force 11 (2019) The fair data principles. https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples  
65 Open Access (2019) Wat is open access? https://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access 

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access
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Het opvragen/lezen van informatie 

- Een cliënt wil zich voorbereiden op een contact met de zorgverlener, bijvoorbeeld voor een 
consult of een telefoongesprek. 

- In haar eigen digitale omgeving (bijvoorbeeld in haar PGO) leest ze haar informatie. Dit kan zij 
thuis doen of waar zij zich op dat moment bevindt. 

- Ook leest ze waar het contact over gaat, met wie en waar zij een afspraak heeft. 
- De cliënt kan inzoomen naar specifieke gegevens van een vorig contact met een zorgverlener, 

of kan een trend zien van een specifiek gegeven (bijvoorbeeld bloeddruk verloop in de tijd). 

Het invoeren/aanmelden van informatie 

- De cliënt schrijft eventueel haar notities en relevante informatie in haar eigen digitale 
omgeving (bijvoorbeeld haar PGO).  

- Nadat de cliënt nieuwe gegevens heeft ingevoerd (of geschreven), is er nieuwe informatie 
over de cliënt.  

- Dat deze nieuwe informatie beschikbaar is gekomen over de cliënt, wordt gemeld in een index  

Belangrijk hierbij is dat de nieuwe informatie op dat moment niet naar een zorgverlener gaat. Alleen 
de index krijgt door dat nieuwe informatie beschikbaar is en waar deze informatie te vinden is.  

Toestemming verlenen (regie bij cliënt) 

- De cliënt kan aangeven wie de informatie mag zien. 
- Informatie die relevant is voor het zorgproces kan dan worden ingezien door de zorgverleners 

die een behandelrelatie met de cliënt hebben. 

Pas nadat digitaal toestemming is verleend mag een zorgverlener de informatie opvragen en lezen.  

Zien wie wat gezien heeft (regie bij cliënt) 

- Als een zorgverlener informatie opvraagt en leest, wordt dat vastgelegd in een log. 
- De cliënt kan dan zien wie wat gezien heeft, wanneer en waarom. 

 

Uitleg van de informatiestromen bij gegevensuitwisseling voor de zorgverlener  

 

Afb. 11 informatiestromen voor een zorgverlener bij gegevensuitwisseling met de methode die  Babyconnect volgt. 

De methode die Babyconnect heeft uitgewerkt, maakt onderscheid tussen het opvragen van 
informatie en het schrijven van informatie. 
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Het opvragen/lezen van informatie 

- Een zorgverlener wil zich voorbereiden op een contact met de cliënt, bijvoorbeeld voor een 
consult, een telefoongesprek of het sturen van een brief. 

- In het eigen digitale systeem zoekt de zorgverlener de betreffende cliënt. 
- In een computerscherm vraagt de zorgverlener om relevante informatie over de cliënt.  
- De relevante informatie wordt verzameld 
- In een viewer op de computer ziet de zorgverlener de relevante informatie over de cliënt. 
- De zorgverlener kan inzoomen naar specifieke gegevens van een consult bij een andere 

zorgverlener/zorgorganisatie of kan een trend zien van een specifiek gegeven (bijvoorbeeld 
het bloeddrukverloop in de tijd). 

Het invoeren/aanmelden van informatie 

- Een zorgverlener heeft contact gehad met een cliënt, bijvoorbeeld telefonisch. 
- De zorgverlener schrijft nieuwe bevindingen in het eigen digitale systeem.  
- Nadat de zorgverlener nieuwe gegevens heeft ingevoerd, is er nieuwe informatie over de 

cliënt.  
- Dat er nieuwe informatie is, wordt gemeld in een index.  
- Belangrijk hierbij is dat de nieuwe informatie op dat moment niet naar een zorgverlener gaat. 

Enkel krijgt de index door dat er nieuwe informatie beschikbaar is over de cliënt en waar deze 
informatie te vinden is.  

Voor relevante informatie binnen de behandelrelatie is toestemming verondersteld. Pas nadat digitaal 
toestemming is verleend door de cliënt mag een zorgverlener andere informatie opvragen.  
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Uitleg van de informatiestromen bij gegevensuitwisseling  

 

Afb. 12 Schematische weergave van de informatieverwerking met de methode die Babyconnect volgt. 

Wanneer de zorgverlener de benodigde informatie opvraagt (E2), gebeurt dat via een programma (D1) 
dat informatie zoekt en vindt in een index (C). Dit wordt een pull techniek genoemd. Bij deze pull 
wordt beoordeeld welke informatie opgevraagd mag worden en er wordt geregistreerd wie welke 
informatie opvraagt. (De rode ring) 

Vervolgens wordt de informatie verzameld (D2) en leesbaar gepresenteerd in een scherm in het eigen 
systeem. Het scherm kan een viewer zijn.  

Bij deze gegevensuitwisseling worden de schermen samengesteld uit verschillende zib-instances. 
Daarom is een belangrijke vereiste dat in een index duidelijk is waar een zib-instance staat.  

In de verschillende zorgverlenerssystemen wordt ingevoerde informatie op verschillende manieren 
opgeslagen. Omdat er zib-instances nodig zijn, wordt de informatie uit het zorgverlenerssysteem (A2) 
via een vertaler (B) omgebouwd naar zib-instances. De zib-instances worden aangemeld in de index, 
waarna een volgende zorgverlener deze weer kan opvragen/lezen, mits de cliënt toestemming heeft 
gegeven.  

De verschillende letters staan voor verschillende taken. Hierna worden die taken modules genoemd.  

A= invoersysteem, B= vertalen/mappen, C= index, D= zoeken/verzamelen, E= opvragen/presenteren. 
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10. Interoperabiliteit - Applicaties 
 
In de geboortezorg wordt gebruik gemaakt van een aantal 
verschillende applicaties.  

In de verloskundepraktijken zijn de meest voorkomende 
systemen Onatal, Orfeus en Vrumun. 

Voor het maken van echo’s (in echopraktijk, in 
verloskundepraktijk of in een ziekenhuis) zijn de meest 
voorkomende systemen Mosos en Astraia. 

In de ziekenhuizen zijn de meest voorkomende systemen 
Chipsoft (HIX), EPIC, BMA-Mosos, Nexus en SAP. 

In de kraamzorg zijn de meest voorkomende systemen ISK, 
KZC, Artemis en Accouche.  (ISK wordt in 2020 vervangen 
door kraam.online) 

In de JGZ zijn de meest voorkomende systemen Invenelis, KD+ (Topicus), KIDOS (Gino), Centric en 
Finalist. Binnen de JGZ wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Dossier Jeugd GezondheidsZorg 
DDJGZ66 

In dit handboek wordt dit hoofdstuk alleen functioneel-technisch beschreven. Voor de details 
verwijzen we naar het technisch handboek. 

Concept volgens methode die Babyconnect volgt 
De essentie van digitale gegevensuitwisseling met de methode die Babyconnect volgt, is dat de 
relevante informatie opgebouwd wordt uit zibs (zie paragraaf over zibs).  

Daarvoor zouden de verschillende zorgverlenerssystemen zibs moeten kunnen aanleveren. 

Omdat niet elke leverancier van zorgverlenerssystemen zibs kan aanleveren, is het gebruik van 
vertalers geïntroduceerd. Daarmee is het mogelijk om bestaande output van zorgverlenerssystemen 
om te bouwen naar zibs, in het juiste formaat en de juiste standaardcode. 

 
66 Digitaal Dossier Jeugd Gezondheidszorg (2019); https://www.ddjgz.nl 

 

https://www.ddjgz.nl/
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Afb. 13 Vereenvoudigde weergave van de architectuur van de methode die Babyconnect volgt. 

In bovenstaand model zijn 5 modulen te zien. 

Module A = invoersysteem,  
Module B = vertalen/mappen,  
Module C = de index,  
Module D = zoeken/verzamelen,  
Module E = opvragen/presenteren 

Module A (invoersysteem) 
In informatiesystemen worden cliëntgegevens ingevoerd. Deze informatiesystemen worden in ICT-
termen ook wel de bron (of source) genoemd. 
Nadat de cliënt of zorgverlener gegevens heeft ingevoerd, worden deze gegevens via een beveiligd 
netwerk veilig verzonden.  

Het gaat om de volgende informatiesystemen: 

• Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)  

• Connected devices (zoals een digitale thermometer, bloeddrukmeter of hartslagmeter) 

• Zorgverlenersinformatiesystemen (bijvoorbeeld VIS, EIS, ZIS, KIS, JIS)67  

 
67 Voor een verklaring van deze afkortingen zie de afkortingen en begrippenlijst; https://babyconnect.org/fo-bijlage-3-afkortingen-en-
begrippen/ 
 

https://babyconnect.org/fo-bijlage-3-afkortingen-en-begrippen/
https://babyconnect.org/fo-bijlage-3-afkortingen-en-begrippen/
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De techniek waarmee de informatie op veilige wijze van A (de systemen) via B (toepassing waardoor 
de gevraagde informatie omgezet wordt naar standaardcodes), naar C (de index) verzonden wordt is 
in de figuur veilig transport genoemd.  

Module B (vertalen/mappen) 
Dit is een toepassing die de verstuurde informatie (vanuit A) omzet, vertaalt en/of mapt naar een 
standaardtaal, een standaardformaat en kleinere brokjes informatie. Dit zijn de zibs. De zibs worden 
omgezet naar het HL7 FHIR formaat met gebruik van coderingen als Snomed CT en LOINC. Een 
vertaaltabel schrijft voor welke zibs worden aangemaakt.   

De vertaaltabel wordt opgebouwd in een samenwerking tussen leveranciers en zorgprofessionals. De 
tabel wordt beheerd door NICTIZ.  

Module C (de index) 
In de index staat geregistreerd waar de benodigde informatie opgeslagen staat. Deze gegevens 
kunnen in de bron, bijvoorbeeld in het zorgverlenerssysteem, opgeslagen zijn of als kopie in een 
opslag staan (repository). Ingevulde vragenlijsten worden behandeld als losse file en op dezelfde wijze 
geregistreerd zoals zibs. 

Module D (zoeken/verzamelen) 
D heeft een dubbele functie. Deze toepassing zet een vraag, om specifieke informatie in te zien, om 
naar de benodigde zibs, verzamelt deze, en levert ze als geheel aan een viewer.  

Module D bestaat dan ook uit twee onderdelen: 

• D1 zet de vraag om naar benodigde zibs.  

• Om de vraag om te zetten naar benodigde zibs, wordt er gebruik gemaakt van een 
vertaaltabel. 

 De vertaaltabel wordt opgebouwd in een samenwerking tussen leveranciers en 
zorgprofessionals en wordt beheerd door NICTIZ  

• De benodigde zibs worden gezocht in module C (de index). 

• D2 verzamelt de benodigde zibs, vertaalt deze van de code terug naar een leesbare taal.  

• Om de vraag om te zetten van code naar leestaal, wordt er gebruik gemaakt van een 
vertaaltabel. Ook worden de bouwstenen samengevoegd in een dataset. 

 De vertaaltabel wordt opgebouwd in een samenwerking tussen leveranciers en 
zorgprofessionals en wordt beheerd door NICTIZ in ART-DECOR. 

• De verzamelde zibs worden aangeboden aan module E 

Module E (opvragen/presenteren) 
In dit systeem kunnen de opgevraagde gegevens getoond worden op een leesscherm. Dat kan op de 
volgende manier:  

Voor de zorgverlener: 

• Door een toepassing die opgeroepen wordt in het actieve zorgverlenerssysteem. Met de 
toepassing stelt de zorgverlener een eenvoudige vraag. Die vraag wordt aan module D gesteld. 
Module D geeft een verzameling zibs als dataset en in een leesbare vorm. Module E presenteert 
die dataset in een overzichtelijke vorm.  
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• Zorgverleners hebben uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat ze niet opnieuw willen inloggen. De 
toepassing moet daarom direct opgeroepen kunnen worden via SSO (Single Sign-On)68. 

o Module E stelt een vraag (via D) aan de index 
o Module E ontvangt de dataset (van D) en presenteert die leesbaar op het scherm. 

 Door het presenteren van de dataset in een viewer 
 Door het downloaden van de dataset in een file, bijvoorbeeld in een pdf-file. 
 Door het importeren van gegevens in het eigen zorgdossier. 

Voor de cliënt  

• Gegevens kunnen getoond worden in haar PGO 
 Hierin kan ook een viewer opgeroepen worden. 
 Data wordt gedownload of geïmporteerd in het PGO (volgens de MedMij 

standaarden) 

Belangrijke aandachtspunten voor importeren: 

Het importeren van data in de eigen toepassing (zorgverlenerssysteem of PGO) vereist dat de 
software aansluit bij de standaarden. Voor bestaande applicaties betekent dit vaak ingrijpende 
wijzigingen. Daarnaast moet bij het importeren gemarkeerd worden wanneer het om geïmporteerde 
data gaat en wat de bron is van het gegeven. 

De cliënt heeft de regie! 

• De cliënt bepaalt wie wat mag zien. Zij beslist in grote lijnen over de toestemming. (Zie ook de 
paragraaf over toestemming in Hoofdstuk 2 – De gebruiker). Op basis daarvan worden de 
relevante zibs aan of uit gezet.  

• De cliënt kan zien wie wat gezien heeft. De zwangere ziet dezelfde schermen zoals de zorgverlener 
die ook heeft gezien, maar dan in de leestaal van de zwangere.  

  

 
68 Single Sign-on; https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on
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Voorbeelden viewer (Mock-ups)  
Hieronder staat een fictief voorbeeld van een leesscherm voor de zorgverlener. Het is een fictief 
voorbeeld waarbij het gaat om de velden die te zien zijn. Hoe de lay-out er precies uit gaat zien, is aan 
de leverancier. Een leesscherm kan een viewer zijn, een download, of een overzicht in het eigen 
systeem nadat de velden zijn geïmporteerd. 

Dit is een voorbeeld voor de eerste dataset, waarbij er 4 kinderen genoemd staan: 
1 Huidige zwangerschap (verloskunde praktijk A) 
2 Kind geboren in ziekenhuis (verloskunde praktijk B) 
3 Kind miskraam (verloskunde praktijk C)  
4 Kind geboren in ziekenhuis (verloskunde praktijk D) 

De data worden aangeleverd vanuit verschillende zorgverleners en deze worden samen 
gepresenteerd in één overzichtelijk scherm. Onder de tabs staan meer gegevens over de zwangere. 

 

Afb. 11 Viewer mockup1 – voorbeeld fictief leesscherm voor de zorgverlener 
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De laatste tab geeft chronologisch de contactmomenten weer. 

 

Afb. 12 Viewer mockup 2 – voorbeeld fictief leesscherm laatste tab met contactmomenten (chronologisch) 

 

Uiteindelijk moeten de gegevens zodanig verwerkt worden door de zorgverlener dat het mogelijk is 
om bijvoorbeeld alleen de bloeddruk chronologisch op te halen en om daarvan een grafiek te 
presenteren. 

Ook moet het voor de zorgverlener mogelijk worden op een veld te klikken, waarna meer historische 
informatie (dus van eerdere zorgverleners) wordt gepresenteerd. 
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11. Interoperabiliteit - IT Infrastructuur 
 

In de geboortezorg wordt gewerkt met verschillende 
informatiesystemen. Deze verschillende systemen kunnen 
aan elkaar gekoppeld worden via veilige netwerken. 
Standaard internet is daar niet veilig genoeg voor. In enkele 
regio’s zijn ziekenhuizen direct met elkaar verbonden 
waarbij het beheer gedaan wordt door de ICT-afdelingen 
van de ziekenhuizen. Wanneer het netwerk groter wordt en 
er meer aansluitingen komen, is het beheer hiervan 
ondergebracht bij een organisatie die belast is met het 
beheer, onderhoud en de continue monitoring hiervan.  

In enkele regio’s is zo’n organisatie een RSO (Regionale 
Samenwerkingsorganisatie). Dit is vaak een stichting waarbij 
het bestuur bestaat uit zorgaanbieders in de regio. RSO’s 
worden tot nu toe gefinancierd door de regionale 

zorgaanbieders, meestal ziekenhuizen en zorginstellingen. De meeste van die RSO’s zijn aangesloten 
bij RSO-Nederland.  

De benodigde IT-infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een beveiligd netwerk 
voor de zorg. Netwerken kunnen met elkaar en met andere netwerken of indexen gekoppeld worden, 
zoals met het Landelijk Schakelpunt (LSP). RSO’s kunnen dit faciliteren.  

In dit handboek wordt dit hoofdstuk alleen functioneel-technisch beschreven. Voor de details 
verwijzen we naar het technisch handboek. 

Er zijn verschillende manieren voor het koppelen van systemen. De verzamelnaam voor een koppeling 
van systemen is “network topology”. 

 

Afb. 13 voorbeelden van koppeling van systemen (network topology) 
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Binnen de regio kan de star topology toegepast worden, waarbij een RSO de centrale plek inneemt. 
Vervolgens kunnen de RSO’s aan elkaar gekoppeld worden. Dit is de tree topology waar met de 
uitwerking van Babyconnect voor gekozen is.  

Regionale aanpak 
Belangrijk aspect voor de IT Infrastructuur is de regionale aanpak. Door het inzetten van regionale 
zorgnetwerken is er meer slagkracht. De toegang tot de metadata wordt regionaal beheerd. Door de 
aansluitvoorwaarden van de regio kan correcte toegang afgedwongen worden waarbij niet de 
commercie, de overheid of de zorgverzekeraars bepalen wie waar bij mag. Dit bepaalt het bestuur van 
zorgverleners, in bijvoorbeeld een RSO. 

Authenticatie 
Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of 
applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een 
opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken, bijvoorbeeld een in het 
systeem geregistreerd bewijs. 

Wanneer je informatie wilt lezen of nieuwe informatie wilt invoeren, is authenticatie een vereiste. Een 
RSO controleert de identiteit van degene die toegang wil hebben tot het zorgnetwerk. 

Authenticatie zorgverlener 

Voor het bepalen van authenticatie is momenteel minimaal een UZI-servercertificaat met 
twee-factor authenticatie van het zorgverlenerssysteem vereist. Bij een twee-factor 
authenticatie krijg je na het inloggen een code toegestuurd.  

UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie69.   
Een UZI-pas70  is persoonlijk en lijkt op een elektronisch paspoort. De applicatie of server kan 
met een UZI-servercertificaat71 aantonen dat deze bij u als abonnee hoort. Met een 
servercertificaat kunnen beveiligde verbindingen worden gemaakt waarop niemand kan mee 
kijken en kan zien welke gevoelige gegevens worden uitgewisseld. 

Authenticatie cliënt 

Voor een cliënt is de PGO-leverancier verantwoordelijk een koppeling te maken met het 
zorgnetwerk. Voor het identificeren van de cliënt wordt DigiD “substantieel” gevraagd. Met 
substantieel wordt bedoeld dat er een extra controle wordt uitgevoerd. (zie ook de paragraaf 
Wet Digitale Overheid, hoofdstuk 4 – Wet- en Regelgeving). 

Babyconnect onderzoekt of er nog meer manieren mogelijk zijn voor authenticatie.  

  

 
69 UZI-register (2019) https://www.uziregister.nl/ 
70 UZI-register (2019) UZI-pas. https://www.uziregister.nl/uzi-pas 
71 UZI-register (2019) Servercertificaat. https://www.uziregister.nl/servercertificaat 

https://www.uziregister.nl/
https://www.uziregister.nl/uzi-pas
https://www.uziregister.nl/servercertificaat
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Bronnenlijst 
 
Afkortingen en begrippen  

Babyconnect 

Functioneel ontwerp Babyconnect 

Framework 2018 - 2022 Realisatie digitaal informatiedelen in de geboortezorg Nederland 

Beleidsregel 

MedMij 

MedMij Afsprakenstelsel Release 1.1.2 per 4 okt 2019  

Nictiz 

KNOV 

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 

Jeugdgezondheidszorg Richtlijnen 

Beleid uniforme toestemming SIGRA V10 geboortezorg  

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains 2015, Nictiz  

Algemene verordening gegevensbescherming 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer  

Wet Publieke gezondheid  

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden  

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg  

Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling. 

Digitale Overheid eIDAS 

NEN 7513 

NEN 7510  

NEN 7512 

ISO 27001 

ISO 27002 

FAIR-principes 

Kaders voor een duurzaam informatiestelsel (10-12-2018)  

 

https://babyconnect.org/fo-bijlage-3-afkortingen-en-begrippen/
https://babyconnect.org/
https://babyconnect.org/functioneel-ontwerp/
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2019/07/FO-Bijlage-4-Framework-ECD-voor-de-geboortezorg-4.0.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35243.html
https://www.medmij.nl/
https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/
https://www.nictiz.nl/
https://www.knov.nl/
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/783-2/zorgstandaard-integrale-geboortezorg/hoofdstuk/1097/zorgstandaard-integrale-geboortezorg/
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/
https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Handreiking_interoperabiliteit_tussen_XDS_Affinity_Domains_2015.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/wgbo
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2018-07-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK008727
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038632/2017-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Nieuwe-versie-NEN-7513-logging-in-elektronische-patientdossiers-gepubliceerd-voor-commentaar.htm
https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/NEN-7512-Informatiebeveiliging-in-de-zorg-Vertrouwensbasis-voor-gegevensuitwisseling-ter-commentaar-gepubliceerd.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Informatiebeveiliging-1.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27001-en-ISO-27002-voor-informatiebeveiliging-Europees-geadopteerd.htm
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/publicaties/2018/3/26/principes-informatiestelsel-voor-de-zorg
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Informatie over zibs:  

zib Hoofdpagina (2019) https://ZIBs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina  

zib Pre-publicatie 2019-1 (NL) https://ZIBs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2019(NL) 

Registratie aan de bron (2019) Architectuur vol.1 basisdocument. Architectuurdocument Volume 1: De 
grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden 

Registratie aan de bron (2019) Architectuur vol 2. Technische implementatie van zib’s. 
https://ZIBs.nl/images/a/a3/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_2_v1.0.pdf 

Registraite aan de bron (2019) Architectuur vol. 4. Hergebruik van gegevens voor registraties. 
https://ZIBs.nl/images/1/17/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_4_v1.pdf 

Nictiz (2017) Beheer afspraken. Zorginformatiebouwstenen (zib’s). 
https://ZIBs.nl/images/7/7a/Beheerafspraken_zorginformatiebouwstenen_V1.0.pdf 

 

 

 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2019(NL)
https://zibs.nl/images/2/2a/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_1_v1.1.pdf
https://zibs.nl/images/2/2a/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_1_v1.1.pdf
https://zibs.nl/images/a/a3/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_2_v1.0.pdf
https://zibs.nl/images/1/17/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_4_v1.pdf
https://zibs.nl/images/7/7a/Beheerafspraken_zorginformatiebouwstenen_V1.0.pdf
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