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• Programma InZicht is de VIPP-regeling voor de langdurige zorg

• InZicht bestaat uit twee onderdelen:

• (experimentele) proeftuinen

• Subsidieregeling

• Doelstelling proeftuinen:

• Digitale gegevensuitwisseling is binnen 6 maanden tot stand gebracht
conform standaarden

• Lering trekken uit het proces

Proeftuin PGO Programma InZicht

Twente:

- experimentele proeftuin PGO

- proeftuin eOverdracht



Deelnemers proeftuinen Twente 

zorgaanbieders ECD/EPD leveranciers PGO leveranciers



Waarom een proeftuin PGO?

1. Het sluit aan bij onze visie op zorg: regie bij de cliënt

2. Er is noodzaak voor verandering: meer zelfzorg

3. We hebben een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en ambitie om dit te bereiken



Uitgangspunten experimentele

proeftuin PGO Twente
1. Client in de regie
2. MedMij afsprakenstelsel en (informatie)standaarden

3. Transparantie over proces en uitvoering; ‘samen leren & reflecteren’ (alles openbaar, 
onderzoek, etc.)

4. ZGT neemt deel aan de regeling VIPP-ziekenhuizen -> najaar 2019 download BgZ via 
ZGT-portaal

5. Softwareleveranciers in de care moeten nog starten cq zijn in beginfase met inbouwen
ZIB’s/MedMij-standaarden

→starten met een subset van 9 ZIB’s: Patient, Zorgverlener, BehandelAanwijzing, OverdrachtGeplandeZorgActiviteit, 
AllergieIntolerantie, Probleem, MedicatieGebruik, LaboratoriumUitslag, Wilsverklaring



Aanvullende uitgangspunten proeftuin

eOverdracht Twente
1. ‘kaders proeftuinen InZicht’ d.d. 22 november 2019

2. Leveranciers (ECD, EPD & infrastructuur) denken groter dan de 
proeftuinperiode en geven aan geen ruimte te hebben voor het realiseren
van tussenoplossingen

→ Aangescherpte doelstelling proeftuin eOverdracht Twente:

1. Uitwerken en opstellen van overdrachtprocessen, (informatie)architectuur
en specificities voor de infrastructuur voor digitale gegevensuitwisseling

2. Maken van samenwerkingsafspraken hierover met onze leveranciers



Resultaten op hoofdlijnen tot nu toe

• Veel nieuwe inzichten wat er komt kijken bij digitale gegevensuitwisseling
wanneer we dit in de praktijk toetsen

• Commitment van onze leveranciers voor het inbouwen van de ZIB’s en
gegevensuitwisseling conform MedMij-afsprakenstelsel

• Selectie PGO-leverancier voor deelname aan proeftuinen:
• Quli

• Patients Know Best 

• Opstellen architectuurscenario’s voor Dienstverlener
ZorgAanbiederDomein (DVZA) en uitwerking voorkeurscenario

• Unit 4 heeft gegevensuitwisseling 4 ZIB’s conform MedMij-
afsprakenstelsel technisch opgeleverd
• Patient

• Wilsverklaring
• Zorgverlener

• Zorgaanbieder



Lessons learned  



BSN

DigiD vs ‘gegevensdienst’

architectuur DVZA

Informatiehuishouding Langdurige Zorg & MedMij-

standaard = Gordiaanse knoop



De informatiestandaarden en de diverse VIPP-

programma’s sluiten onvoldoende aan op elkaar én op de 

Langdurige Zorg

o.a. implementatie-uitdaging leveranciers



Er is onvoldoende aandacht voor de (specificaties van de) 

infrastructuur van de digitale gegevensuitwisseling



Er is onvoldoende aandacht voor businessmodellen en

business case van digitale gegevensuitwisseling



Proeftuinaanpak wordt ingehaald door de subsidieregeling





‘de bedoeling’: gestandaardiseerde
gegevensuitwisseling tbv netwerkzorg



Mogelijke oplossingsrichtingen

• Regie MinVWS met betrekking tot diverse VIPP-programma’s, wet- en regelgeving van invloed op 
langdurige zorg, etc.

• Governance Programma InZicht beter en sterker gericht op de bedoeling, dus betere verankering van 
de inbreng van proeftuinen en deelnemers

• Ontwikkelen referentiearchitectuur DVZA Langdurige Zorg

• Ontwikkelen kleinere informatiestandaarden/gegevensdiensten

• Ontwikkelen (specificaties) gedeelde/nutsvoorzieningen DVZA (bijv. identificatie & authenticatie, 
toestemming, machtigingen, adressering, logging)

• Eenduidige specificaties mbt gegevensuitwisseling inclusief roadmap ontwikkeling ZIB’s tbv
ontwikkelkalenders van softwareleveranciers

• Herijking rol BSN binnen Dienstverlener Persoonsdomein

• Herijking toegestane authenticatiemiddelen

• …
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Globale tijdlijn proeftuinen PGO & eOverdracht



Uitdagingen

• Hoe houden we de focus op: 

• de bedoeling

• de gebruiker; client/patient én
zorgverlener

• Hoe houden we het betaalbaar



Pad effenen!!!


