
communicatie 
In de (farmaceutische) zorg 

in historisch perspectief 
 

Marcel Settels 
en  

Peter Wittop Koning 



Even voorstellen 

• Marcel Settels 
Sinds 1990 werkzaam in de zorg-ICT 
– Ontwerper huisartssystemen (MicroHis 7.0 en HetHis) 
– Communicatie oplossingen (EDIFACT, OZIS, netwerken, AORTA) 

• Technisch de gangmaker op dit terrein 
• Momenteel werkzaam voor VZVZ 



Voor de functie van de apotheker als 
zorgverlener is communicatie 

onderling en met andere disciplines 
in de zorg essentieel. 

De stelling van vandaag: 
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Iets te ambitieus: één centraal systeem op de 
Alexanderstraat. 
Privacy? 
 
KNMP leden verwerpen Macom rapport.  

    De centrale oplossing wordt onder meer vanwege 
privacy problemen door de beroepsgroep van tafel 
geveegd.  
 

    2006: opkomst van het Centrale (ASP) concept 
privacy ! 

MACOM  1978 



Redenen om te automatiseren 
zakelijk gezien: 

 
receptberichten 

declareren 
logistiek 

minder fouten  
en nog veel meer. 
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communicatie 

Er was toen één koploper: 
    1992 Volledig electronisch declareren 

1995 Dienstwaarneming 
1996 Edifact receptkoppelingen 
2002 OZIS waarneming apotheken 
2003 Oprichting E-zorg 
2004 MB-Gateway 
2005 OZIS waarneming huisartsen 
2006 start LSP/AORTA project 
 
 

 
 



1996-2002 

• Concurrentie tussen de systeemhuizen werd 
uitgevochten via de koppelingen met 
huisartssystemen. 

• Clusters zaten naar buiten toe, veelal op slot. 



1996 eerste systeem dat “vreemd” 
gaat 
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COV controle verzekering 





De vroegere concepten 
Centrale Database 
(Euroned) 

Centrale 
database 



Jan 
Rolloos 

Oprichter 
PharmaPartners 





Wat is er nu nodig voor goede communicatie? 

1. Partijen die willen uitwisselen 
2. Gedeelde visie: ‘Communicatie is een nutsvoorziening’ 
3. Overeenstemming over de structuur van de gegevens  

(syntax en semantiek) 
4. Een technische voorziening voor uitwisseling 
5. (Stabiliteit van de gekozen) Berichtstandaarden 
6. Goede beveiliging 
7. Een businesscase 
8. Goed beheer en onderhoud 
9. Voldoen aan wet- en regelgeving 



Dienst-
waar-

neming 
2001 



dienstwaarneming 

Gesloten 

ISDN 
of Kabel 

Overhalen van: 
- NAW-gegevens 
- Verzekeringsgegevens 
overhalen “profiel” 

Eigen apotheek 

Apotheek tijdens 
diensturen 

Selectie patiënt 
Raadplegen histor  

Bijwerken: 
- Historie patiënt 

- Medicatiebewaking 
- Afleveren 
- Facturering passant 



De concepten 
Master Patiënt Index 

Master Patiënt 
Index 

BSN 



Oprichting OZIS 
(2002)  



OZIS maakte communicatie tussen 
zorgverleners (gebruikers van 

verschillende softwarehuizen) mogelijk 
• Opgericht op 15 november 2002 
• Meeste systeemhuizen waren lid: 

 Microbais iSoft 
 Euroned Promedico 
 PharmaPartners Omnihis 
 Caresoft LifeLine 

• Dienstwaarneming apothekers was toen al 
zo’n 4 jaar in gebruik  



OZIS apothekers buitengewoon succesvol 



Amsterdam, bijvoorbeeld: 
• 100 apotheken aangesloten op OZIS-dienstwaarneming 
• Meer dan 1 miljoen patiënten geregistreerd in de LDAP-server 

(dus nog al wat dubbelen want er was nog geen uniek 
patiëntnummer) 

• Uitwisseling van medicatie gegevens in de dienstwaarneming uit 
vier verschillende systemen: 
– Aposys (Microbais) 
– Apcos (Euroned) 
– Pharmacom (PharmaPartners) 
– Caresoft 

 
• Opslag patiëntgegevens alleen in bronsysteem 
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OZIS Zoeken patiënt 

Naw-gegevens patiënten 

LDAP (elektronisch 
telefoonboek) 

Apotheek 

Apotheek 

Apotheek 

Apotheek 
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Aanvraag gegevens 

LDAP Aanvraag  
medicatie historie 

Antwoord 
medicatie historie 

Medicatie dossier  
beschikbaar 

Apotheek 

Apotheek 

Apotheek 

Apotheek 
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Retourbericht 

LDAP 

Vaste apotheek apotheek 

apotheek 

apotheek 

Verzenden  
retourbericht 

AFM 
Bijgewerkt dossier!! 



Ozis resultaten 
• Dienstwaarneming apotheken: 

– Meer dan 50% openbare apotheken aangesloten 
– Amsterdam grootste locatie 

• Dienstwaarneming huisartsen  
– Ontwikkeling (Q3 2004) 
– Pilots gestart 

• MEDREC3.2H (WCIA TAB25) 
• Techniek 

– Start ISDN met routers 
– Veilig en snel via één VPN 
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NICTIZ (VZVZ): AORTA 



slide 30/17 

XIS-leveranciers  

Huisarts Specialist Apotheker Andere zorgverlener 

HIS ZIS AIS xIS 
AIS 

AIS 
AIS 

RIS 

LIS 

Regionaal netwerk 
SMTP/POP3 

VPN 
Zorgverzekeraars 

ZVIS 

HAP 

Elias 
MicroHIS 

Promedico 
OmniHIS 

LabelSoft 
Uzorg 

Adastra 

iSoft / Hiscom 
McKesson 
ChipSoft 

MicroBais 
PharmaPartners 

EuroNed Philips 
Agfa 

Siemens 

Philips 
Technidata 

MIPS 

LifeLine 
Ezorg 

eHealthnet 



slide 31/17 

Ontwerp AORTA-architectuur 

Health Service Providers 

OBV 

Laws and Regulations 

Hosp ... GP Ph 

Logging Pointer 

index 

BSN Control & Surveillance 

care-IS 

Application  

Person  

UZI UZOVI SBV Portal 

Patient 

Authorisation 
Authentication 
& Identification 

National Switchpoint 

NSP 

 HSP  

 
 

 
   operationeel 

   KPN en pilots  

     11 gekwalificeerd  
            6 in pilot   



slide 32/17 

Autorisatie en Logging 

Zorgverlener patiënt 

    Lokaal EPD 

vrijgeven 

blokkeren 

aanmelden 

afmelden 
authenticatie 

autorisatie 
profiel protocol 

Logging 



slide 33/17 

Controlemechanismen 

Technisch functioneren Techniek 
Buiten proportioneel opvragen Toezicht 
Buiten de behandelrelatie Toezicht 
Niet geautoriseerd opvragen Techniek 
Misbruik of gefraudeerd mandaat Toezicht 
Geen retourbericht na waarneming Toezicht 
Veel technische storingen GBZ Techniek 
Veel technische storingen ZSP Techniek 
Gebruik noodknop Toezicht 
Niet opvragen medicatie verstrekkingen Toezicht 



ASP  

• Applicatie “uit de muur” 
• Applicaties worden als dienst via gedeelde infrastructuur 

aangeboden in abonnement vorm door de ASP leverancier 
• Volledige beheer verantwoording voor de ASP leverancier 

 
 



Hoe bescherm ik 
patiëntgegevens?  

Huisarts Specialist Apotheker Andere zorgverlener 

HIS ZIS AIS xIS 

ZIM 
VWI 

BSN 
stelsel 

I&A identificatie & authenticatie 

UZI 
register 

landelijk  
zorgverlener  
nummer  

AUT 
autorisatieprotocol 

LOG toegangslog 

autorisatieprofiel 

UZI     UZI     UZI     UZI     



 
 
 
 
 

Scope van de test 

Labsysteem 
LSP 

Medicatiebewaking 
Systeem 

Digitalis 
Clinical Decision 

Support 

Z-Index 
Medisch 

Farmaceutische 
Beslisregels 

Wanneer krijgen we 
nu de lab-waarden? 

 



Huidige stand van zaken LSP 



Toestemming patiënt 



Het aantal raadplegingen 



slide 40/19 

Landelijke uitwisseling? 

Wie krijgt er toegang 
tot mijn gegevens? 

 
Ingewikkeld? 

 
Veilig? 

Wat heeft mijn 
patiënt eraan? 

Ik heb dat toch 
niet nodig? 

Waarom niet 
regionaal? 

Kan ik al landelijk 
uitwisselen? 

 
Kostbaar? 



Het nu en de toekomst 

Terugblik AORTAthon Juni 2017 

 

 

 

 

 

Leveranciers testten HWG1.2 maar ook dagwaarneming, 
verstrekkingen en ICA. 

VZVZ Netwerkdag 5 juli 2017 



Rol van patiënt verandert 

Nieuwe wet- en regelgeving: 
AVG – gestructureerde download van de gegevens verplicht per mei 
2018 

Wet cliëntenrechting – Gespecificeerde toestemming door de patiënt in 
te regelen per juli 2020  

Verordeningen EU – accepteren van authenticatiemiddelen uit geheel 
Europa (eIDAS) 

Zorg omarmt rol patiënt: 
Meer samenwerking tussen zorgverleners en patiënt  
Feedback (ook elektronisch) van patiënt wordt gewaardeerd 
Patiënt empoweren  
Meer functies voor de patiënt (zoals herhaalservices) 

VZVZ Netwerkdag 5 juli 2017 
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Gespecificeerde toestemmingsvraag 

Patiënt geeft toestemming aan: 

om 
beschikbaar 
te stellen 
aan 

t.b.
v. 

Zorgdoel 
 
 
vb: veiliger 
medicatie   

categorie van 
zorgaanbieders * 
 
vb: apotheken, 
huisartspraktijken, 
ziekenhuizen 

alle c.q. 
bepaalde 
gegevens * 
vb: algemeen, 
gezondheid, 
medicatie  

categorieën van 
beroepsgroepen * 
 
vb: apothekers, 
huisartsen, fysio-
therapeuten   

* De verplichte componenten, onderdeel van de gespecificeerde toestemmingsvraag 



 
 
Nader te bepalen o.b.v. 
longlist standaarden  
(ter overweging): 
 
•  Jeugdzorg,  
•  eAfspraken,  
•  Verpleegkundige zorg,  
•  Individueel zorgplan,  
•  Vragenlijsten,  
•  Tandartsen,  
•  Fysiotherapie,  
•  Verwijzingen 

 
 
Medicatieproces 
 
 
Huisartsgegevens 
 
 
BGZ 
 

Zelfmeetgegevens 
 

 
 
Medicatieoverzicht 
(tenminste) als PDF/A 

 
Huisartsgegevens 
(tenminste) als PDF/A 

 
BGZ 
 

Zelfmeetgegevens 

 

1) AIS, HIS, ZIS of informatiesystemen uit andere zorgdomeinen. ZIS = ziekenhuisinformatiesysteem; HIS = huisartsinformatiesysteem; AIS = apotheekinformatiesysteem 
En andere dienstverleners (gateway/connectors) in het zorgaanbiedersdomein, zoals het LSP of VECOZO 

Voorstel roadmap uitwisselen gezondheidsgegevens  
tussen PGO’s en zorgaanbieders 
  
[verplichte gegevensontsluiting vanuit XIS1 per jaar]  

 
 
 
Apotheek  
 
 
Huisarts  
 
 
Ziekenhuis 
 
Persoon  
 

2018 2020 2019 

Gestructureerde 
gegevens 

Ongestructureerde 
gegevens 

• Financiering stimuleert toetreding van dienst-
verleners (o.a. XIS’en) tot het afsprakenstelsel. 

Verbreding 2019 bijvoorbeeld: 
• iStandaarden, eOverdracht, 

vaccinaties, donorregistratie, etc 



45 Duurzaam Informatiestelsel 

Standaarden 

Eenheid van taal 

Betrouwbare authenticatie 

Veilige communicatie 

Afspraken 
Patiënt toegang 

Vruchtbare grond 
Informatieberaad Registers 

Indicatoren 

Inkoop 

Monitoring Handhaving 

Basis 
infrastructuur 

Goed klimaat 

Financiering 



- TER CONSULTATIE - 

Welke centrale componenten / kernservices worden voorzien?  

Zorgadresboek 

 Waar kan een partij (zorgaanbieders, 
zorgverzekeraar, etc.) worden bereikt en op welke 
wijze kan de informatie worden opgehaald (push, 
pull en abonnement) 

Authenticatie (Zorg-id) 

 Zorgdragen dat alleen de juiste persoon toegang 
krijgt tot zijn/haar gegevens, ontsluiten van 
authenticatiemiddelen 

Toestemming 

 Welke zorgaanbieder heeft van de patiënt 
toestemming gekregen om over zijn 
gezondheidsgegevens te  beschikken en aan wie 
beschikbaar mag stellen 
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Autorisatie 
 Zorgdragen dat alleen geautoriseerde 

gebruikers toegang hebben tot informatie 
Logging/Audit trail 
 Patiënt en toezichthouder kan zien wie, 

wanneer welke gezondheidsgegevens heeft 
opgevraagd en/of ingezien (landelijk, 
regionaal of per instelling) 

Services catalogus 

 Welke services (PGO, LSP, Adm, Kwaliteit) bij 
aangesloten partijen bereikt kunnen worden 

Vertaal 

 Vertaling van formaten, 
informatiestandaarden tussen systemen 

 



- TER CONSULTATIE - 

Visuele schets zorginfrastructuur 

Landelijk centraal beheerde  
zorginfrastructuur met afsprakenstelsel  

Gemeenschappelijke 
service 

Bronsysteem LS/RS = Landelijk/regionaal schakelpunt (medische info) Patiëntsysteem 
Registers  Applicatie-specifieke index  

ZKH1 

HA 

APO 

… 
LSP 

LS 
Kwaliteit 

LS 
XDS 

LS 
GEM 

LS 
VECOZO 

RS1 
XDS 

RS.. 
XDS 

België 

Duits-
land 

ZKH1 

.. 

LS 
MedMij  

PGO 

PGO 

… 

ZKH1 HA GGZ 
ZK
H HA LA

B HA ZK
H G1 G.. 

IB 
ZV1 ZK1 GZ1 

Vektis 

Indicatie 
Register 

UZI/URA 
Register 

LRZA 

Zorgadres-
boek Zorg-id Patiënt 

index 

Verwijs 
index Toestem-

ming (GTS) 

Logging/ 
audit trail Vertaal Services  

register 

Autorisatie 

BIG 
Register 

KVK 

AGB 
register 

LS 
Dienst-

verlener 

DV
1 

DV
.. 

… 

LS 
EURO 

Registry 

LS = Landelijk schakelpunt (administratieve info) 

Prestatie-
coderegist

er 



Wat komt er op ons af? 

 Patiëntsystemen mét functionaliteit (afspraken, 
dagboek, meetwaarden, herhaalrecepten) 

 Devices die informatie bevatten 
 Decision Support systemen 
 Kwaliteitssystemen 
 Één zorginfrastructuur bestaande uit 

verschillende technische componenten 
 Méér beveiliging 
 Méér wet- en regelgeving 



Wat komt er op ons af? 

 Meer samenwerking 
 Meer gebruiksgemak 
 Meer inzicht 
 Meer overzicht 
 Efficiëntere zorg 

 



Roadmap 

2017: Alleen uitwisseling met toestemming 

2018: Start brede Landelijke infrastructuur 
Patiëntauthenticatie 
Zorgaanbiederadresboek 
Toestemmingsregister 

2019: Medicatieproces (inclusief medicatie gebruik) 

2020: PGO’s en Landelijke invoering GTS 

2021: … 
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