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Samenvatting 
 
 
Het contact tussen patiënt/cliënt en zorgverlener (arts, ver-
pleegkundige, paramedicus, enz.) is de basis voor een aantal 
zorgactiviteiten, zoals het stellen van een diagnose en het instellen 
van een therapie (het primaire proces) en voor een aantal 
ondersteunende activiteiten, zoals logistiek, de financieel-
administratieve afhandeling en management op micro-, meso- en 
macroniveau. Het gebruik van informatietechnologie (IT) is een 
hulpmiddel om deze activiteiten efficiënt en kwalitatief goed te 
laten verlopen. Van IT wordt nog niet optimaal gebruikgemaakt. 

Contact tussen patiënt en arts vormt 

de basis 
 
 
 
 
 
 
IT wordt niet optimaal ingezet 

Ontwikkelingen in de zorg vragen in toenemende mate om de inzet 
van IT. Zo dient de zorg toegesneden te zijn op de behoeften van 
de individuele patint, zijn bij de zorg vaak meerdere zorgverleners 
(van verschillende organisaties) betrokken en stellen patiënten 
eisen om adequaat geïnformeerd te worden. Goede informatie en 
adequate informatie-uitwisseling zijn daarom belangrijk. 

 
 
 
 
 
Goede informatie-uitwisseling is 

essentieel 

Wanneer de patiënt gebruikmaakt van de diensten van meerdere 
zorgverleners, dan worden er op verschillende plaatsen gegevens 
over de patiënt vastgelegd: de onderzoeken die zijn verricht, de 
therapie die is ingesteld, de resultaten die zijn behaald, e.d. 

 

Deze gegevens kunnen ook van groot belang zijn voor andere 
zorgverleners dan degene die over deze gegevens beschikt. Zo kan 
overbodig onderzoek worden voorkómen, kunnen ongewenste 
interacties tussen therapieën worden voorkómen, kan sneller 
inzicht worden verkregen in de patiëntencarrière, enz. Om dit te 
bewerkstelligen, dient de informatie die door verschillende 
zorgverleners is vastgelegd, beschikbaar te zijn voor andere 
zorgverleners die deze informatie voor hun taakuitoefening nodig 
hebben.  
 

Hulpverleners moeten gegevens met 

elkaar kunnen delen 

Met de huidige papieren dossiers kan in veel gevallen niet aan 
deze eis worden voldaan. Ze zijn moeilijk toegankelijk voor 
andere zorgverleners, zeker wanneer zij in een andere organisatie 
werkzaam zijn. Bovendien is vaak onbekend dat op een andere 
locatie voor de zorgverlening relevante gegevens beschikbaar zijn. 

Papieren dossiers voldoen niet 

Om hierin te voorzien, zijn er drie dingen belangrijk. In de eerste 
plaats dient - voorzover de patiënt hiervoor toestemming  
heeft verleend - de zorgverlener na te kunnen gaan waar welke 
informatie over de patiënt elders aanwezig is.  

 

 
Dit kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van een Zorgchip van patiënt geeft toegang 
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zorgchip, een chipkaart die de patiënt bij zich draagt en waarop 
wordt vastgelegd waar welke informatie over de patiënt be-
schikbaar is. In beginsel dient de huisarts een kopie te hebben van 
deze informatie. 
 
In de tweede plaats dienen de papieren dossiers vervangen te 
worden door elektronische patinten dossiers. Elke zorgverlener 
legt de gegevens gestructureerd en gestandaardiseerd in digitale 
vorm vast. Aanvankelijk zal dit nog veelal in de vorm van vrije 
tekst zijn, maar er dient naar te worden gestreefd dit naar verloop 
van tijd in toenemende mate in gecodeerde vorm te doen.  

Elektronische patiëntendossiers zijn 

een must 

Dit geheel van deeldossiers, dat op verschillende locaties aanwezig 
is, kan beschouwd worden als het elektronisch dossier van de 
patiënt. Het is onafhankelijk van tijd en plaats toegankelijk voor 
daartoe geautoriseerden. 

 

 
In de derde plaats dient er een elektronische snelweg gerealiseerd 
te worden die continu beschikbaar, betrouwbaar, veilig en snel is. 
Deze snelweg - die overigens dezelfde kan zijn als de snelweg die 
ook door andere sectoren gebruikt wordt - moet de zorgverlener in 
staat stellen via de zorgchip toegang te krijgen tot voor de zorg 
relevante informatie die elders aanwezig is in de elektronische 
(deel)dossiers. 

Elektronische snelweg is onont-

beerlijk 

Het spreekt vanzelf dat de privacy van de patiënt hierbij ge-
waarborgd dient te zijn. Patiëntgegevens dienen in versleutelde 
vorm (cryptografisch) over de elektronische snelweg verzonden te 
worden. Vastgelegd dient te worden wie wanneer welke 
patiëntinformatie heeft ingezien en/of gewijzigd, opdat vastgesteld 
kan worden of iemand onrechtmatig toegang tot patintgegevens 
heeft verkregen. De eis tot waarborging van de privacy is mede 
reden om geen gebruik te maken van het sofi-nummer voor 
zorgdoeleinden. Dit is ook niet nodig door het gebruik van de 
zorgchip. 

Privacybescherming door crypto-

grafie 

 
Het gebruik van elektronische patiëntendossiers is niet alleen 
nuttig voor de directe zorgverlening, maar ook voor de onder-
steunende processen. Het is mede de basis voor de planning van 
het zorgproces, voor de financiële afhandeling, voor onder 
 
zoek en voor management en beleid, doorgaans door gebruik te 
maken van geaggregeerde niet-identificerende gegevens. 

EPD ook nuttig voor ondersteuning 

van planning en management 

 
Om het hiervoor beschrevene te realiseren, dient allereerst de 
kennis van IT op alle niveaus in de zorgsector verbeterd te 

Kennis van IT moet worden verbe-

terd 
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worden. Hiertoe dient VWS met OCenW contact op te nemen 
teneinde te bewerkstelligen dat zorginformatica als verplicht vak 
wordt opgenomen in het hoger en middelbaar onderwijs. 
Gestimuleerd dient te worden dat de juiste IT-investeringen 
gedaan worden. Er dient gebruik te worden gemaakt van op open 
standaarden gebaseerde systemen. Zo spoedig mogelijk dient het 
Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening Zorgsector 
in uitvoerende zin operationeel te zijn, zo mogelijk met een 
taakverbreding waar het coördinerende activiteiten betreft inzake 
de totstandkoming van het elektronisch patiëntendossier. Het 
ministerie van VWS heeft hierbij een stimulerende en toetsende 
taak.  

 
Toepassen van open standaarden 

Meer in het algemeen is het ministerie van VWS verantwoordelijk 
voor het tot stand komen van infrastructurele voorzieningen en 
dient zij zodanige condities te scheppen dat het zorgveld tot 
gebruik van deze voorzieningen overgaat. Het zorgveld, 
gestimuleerd door ZorgOnderzoek Nederland, dient zorg te dragen 
voor de ontwikkeling en uitvoering van het in dit advies 
voorgestelde. 
Ten slotte dienen enerzijds juridische belemmeringen opgeheven 
te worden en anderzijds juist juridische voorwaarden gesteld te 
worden, zoals de verplichting tot het gebruik van cryptografie en 
het geven van een juridische grondslag voor authenticatie.  

VWS is verantwoordelijk voor 

totstandkoming infrastructuur 

Voorgesteld wordt dat het ministerie van VWS een werkgroep 
`Zorg, IT en privacy' instelt die tot taak krijgt vóór eind 1997 
aanbevelingen te doen ter oplossing van bestaande privacyknel-
punten. 

Instellen werkgroep `Zorg, IT en 

privacy' 

De voor de korte termijn te ondernemen activiteiten zijn nader 
geconcretiseerd in het implementatieplan dat als bijlage bij dit 
advies is gevoegd. 
 

 

IT zal parallel aan en in samenhang met dit traject ook als 
hulpmiddel voor andere processen worden ingezet. Zo kan de 
(potentiële) zorgvrager zich via de elektronische snelweg orinteren 
op het (regionale) zorgaanbod, op het aanbod aan verzekeringen, 
op preventieve maatregelen en gezonde levensstijl, e.d. De patiënt 
kan informatie krijgen over onder meer ziekten, behandeling en 
therapie en kan informatie uitwisselen met lotgenoten. 

 
 
Informatie aan de patiënt via 

elektronische snelweg 

De elektronische snelweg zal de informatie die beschikbaar is 
binnen `centers of excellence' of in literatuurdatabanken op 
eenvoudige wijze voor alle zorgverleners beschikbaar maken.  

`State of the art' kennis voor 

iedereen beschikbaar 
 



 Informatietechnologie in de zorg - Deel 1: Advies 

2 

1. Adviesaanvraag 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Zowel op het gebied van de gezondheidszorg als de informatie-
technologie doen zich vele ontwikkelingen voor. Informatie-
technologie (IT) biedt in toenemende mate mogelijkheden om als 
instrument te worden gehanteerd om de zorgverlening en de 
ondersteuning ervan, waaronder bedrijfsvoering, financile 
afhandeling, onderzoek en beleid, kwalitatief beter en efficinter te 
doen verlopen. Vastgesteld kan worden dat, hoewel er op 
verschillende terreinen en binnen verschillende sectoren voortgang 
wordt geboekt, in algemene zin de mate waarin IT wordt ingezet, 
beperkt is. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
heeft in 1995 drie onderzoeken laten verrichten naar de stand van 
zaken op het gebied van IT bij de zorgaanbieders, de IT-
leveranciers en de wetenschap. In vervolg hierop is door het 
ministerie van VWS een invitational conference georganiseerd. De 
resultaten van het onderzoek en van de conferentie zijn verwerkt 
in de beleidsnotitie Informatietechnologie in de zorg die op 27 
februari 1996 aan de Tweede Kamer is aangeboden en op 18 april 
1996 door de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
is besproken.  

 

Deze resultaten hebben tot de conclusie geleid dat het aan een 
integrale visie op IT in de zorg ontbreekt. Dit was aanleiding voor 
de minister van VWS om aan de vRVZ hierover advies te vragen. 

Tot op heden geen integrale visie op 

IT 

 
Naast een adviesaanvraag aan de vRVZ heeft de minister van 
VWS aan de Ziekenfondsraad gevraagd haar te informeren over de 
vraag onder welke voorwaarden de automatiseringsgraad van 
specialisten kan worden verhoogd. 
Aan ZorgOnderzoek Nederland (ZON) is opdracht gegeven om 
binnen het PEO-programma (Projecten, Experimenten en 
Onderzoeken) een IT-programma te ontwikkelen dat gericht is op 
een meer patiëntgerichte en meer doelmatige zorgverlening. Dit 
zou volgens de minister kunnen geschieden door het IT-
programma te richten op de ontwikkeling en toepassing van 
gemeenschappelijk te gebruiken elektronische patintendossiers. 
Voor dit programma is gedurende 5 jaar een jaarlijks budget van  
2,5 miljoen beschikbaar (totaal  12,5 miljoen). Dit programma zal 
uitgevoerd worden in samenwerking met de Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die 

 



 Informatietechnologie in de zorg - Deel 1: Advies 

2 

hiervoor vanaf 1997 voor een periode van 5 jaar  
 0,5 miljoen per jaar beschikbaar stelt. 
ZorgOnderzoek Nederland zal vóór 1 november 1996 een 
ontwerpprogramma aan de minister van VWS voorleggen. 
 
 
1.2 Adviesvragen 
 
De minister van VWS verzoekt de Raad om een visie op infor-
matietechnologie in de zorgsector waarmee de Raad: 
1. inzicht biedt in de betekenis van IT voor de verschillende 

actoren in de zorgsector; 
2. aangeeft aan welke partijen (nadrukkelijk inclusief de overheid) 

welke verantwoordelijkheden moeten worden toegedacht, 
alsmede welke partijen welke rechten en plichten zullen of 
kunnen krijgen, houden en verliezen en onder welke 
omstandigheden; 

3. aangeeft of, en zo ja: hoe, belangen van alle partijen door 
ontwikkelingen beïnvloed kunnen worden en hoe hiermee 
omgegaan moet worden; 

4. in het bijzonder aangeeft wat de rol van de rijksoverheid in het 
geheel moet zijn. 

De minister vraagt bij het beantwoorden van deze vragen `een 
langere tijdshorizon' te hanteren, aangezien van strategische 
investeringen pas op langere termijn de vruchten kunnen worden 
geplukt. 
Daarnaast vraagt de minister om: 
5. aan te geven hoe ontwikkelingen op het gebied van 

informatietechnologie door de overheid gevolgd kunnen 
worden; 

6. aan te geven hoe dergelijke ontwikkelingen teruggekoppeld 
moeten worden met alle participanten in de zorgsector. 

De complete tekst van de adviesaanvraag is opgenomen als bijlage 
1. 

 

 
 
1.3 Functie van het advies 
 
In zowel de beleidsnotitie als in de adviesaanvraag benadrukt de 
minister van VWS dat het veld zelf verantwoordelijk is voor het 
gebruik van IT in de zorgsector; op een beperkt aantal gebieden 
kan overheidsbeleid nodig zijn. 

 
 
 
Het veld is zelf verantwoordelijk voor 

het gebruik van IT 

 
Dit advies, gericht aan de rijksoverheid, richt zich primair op de  
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verantwoordelijkheden en taken die de rijksoverheid op dit gebied 
heeft en op de wijze waarop de overheid dient om te gaan met de 
verantwoordelijkheden en taken die andere partijen op dit gebied 
dienen te vervullen. In dit opzicht richt het advies zich ook op de 
partijen in het veld. Bij hen ligt immers het initiatief om adequaat 
het instrument IT in de zorg in te zetten. 
Het domein van het advies sluit aan bij het domein van de VWS-
beleidsnotitie 'Informatietechnologie in de zorg'. Dit impliceert 
dat, aan onderwerpen als de inzet van informatietechnologie 
bijvoorbeeld ten behoeve van consumenten/patinteninformatie, 
slechts marginaal aandacht wordt besteed.  
 
 
1.4 Bestuurlijke en maatschappelijke context 
 
Informatietechnologie in de zorg is inmiddels geen onderwerp 
meer dat uitsluitend aandacht geniet van specialisten. Zowel op 
nationaal als op internationaal niveau staat het IT-beleid hoog op 
de politieke agenda. Op Europees niveau heeft men de noodzaak 
ingezien om politieke maatregelen te nemen ter ondersteuning van 
een moderne informatiemaatschappij. Dit heeft zijn vervolg 
gekregen in onder meer het Bangemann-rapport, de besluiten van 
de Europese top in Corfu en in Essen, het actieplan van de 
Europese Commissie en de conferentie van de G7 die inmiddels 
heeft geleid tot de selectie van elf projecten, waaronder één op het 
gebied van de gezondheidszorg. Internationaal wordt 
standaardisatie gezien als één van de `key issues'. In bijlage 5 
wordt een en ander nader toegelicht. 

 
 
 
 
IT-beleid is een Europees issue 

De Europese Commissie heeft subsidieprogramma's op IT-gebied 
ontwikkeld in de vorm van het programma `Advanced Informatics 
in Medicine' (AIM) dat liep van 1991 tot 1994 en van het sinds 
1995 in gang zijnde programma `Telematics in Health'. 

 

Op nationaal niveau zijn met name de ministeries van Econo-
mische Zaken en Binnenlandse Zaken actief, getuige onder meer 
het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen. Het 
bedrijfsleven gebruikt in toenemende mate nieuwe elektronische 
media als Internet en CD-ROM's om de consument informatie te 
verschaffen. Ook de consumenten zelf gaan nieuwe media 
gebruiken. Het ligt voor de hand dat dit invloed heeft op de 
zorgsector als één van de belangrijke sectoren binnen de 
maatschappij. 

Nationale activiteiten 

De afweging tot het al dan niet toepassen van bepaalde vormen 
van IT leidt tot een aantal dilemma's. Het betreft hier onder meer 
de afweging privacybelang versus zorgbelang van de individuele 

Meerdere dilemma's 
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patint/cliënt; de afweging individueel belang versus algemeen 
belang (bijvoorbeeld het gebruik van patintgegevens voor 
onderzoeksdoeleinden), beide gerelateerd aan de privacyproble-
matiek; de afweging overheidstaken versus taken van het veld en 
de afweging top down versus bottom up benadering voor wat 
betreft de stimulering van ontwikkelingen op IT-gebied. 
 
 
1.5 Werkwijze bij de adviesvoorbereiding 
 
De Raad, waarvan de samenstelling in bijlage 2 is opgenomen, 
heeft dit advies in oktober 1996 vastgesteld. Voor de voorberei-
ding van dit advies heeft de Raad een commissie onder voorzit-
terschap van de heer mr. I.W. Opstelten ingesteld. Bijlage 3 geeft 
de samenstelling van deze commissie weer. 
Voor de aanlevering van bouwstenen voor het advies is ge-
bruikgemaakt van de resultaten van een gesloten discussiegroep 
die communiceerde via Internet. Bijlage 4 bevat de namen van 
degenen die deel uitmaakten van deze discussiegroep. 
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2 Een visie op de toekomst 
 
 
Voor een visie op toepassing van IT in de zorg voor de langere 
termijn zijn tenminste twee clusters van ontwikkelingen relevant, 
te weten de ontwikkelingen in de zorg en de ontwikkelingen in de 
informatietechnologie. Immers de ontwikkelingen in de zorg, 
nader aangeduid in bijlage 6, leiden tot nieuwe of gewijzigde 
informatiebehoeften in het kader van te verlenen zorg (primaire 
proces) en de ondersteuning daarvan. De ontwikkelingen in de 
informatietechnologie, weergegeven in bijlage 7, waarbij met 
name de informatiesnelweg genoemd kan worden, leiden tot 
bepaalde toepassingen ten behoeve van de gezondheidszorg.  

 

Deze (informatietechnologische) toepassingen dienen aan te 
sluiten bij de informatiebehoeften die uit de te verlenen en 
verleende zorg voortvloeien. Beide ontwikkelingen beïnvloeden 
elkaar; zo kunnen IT-toepassingen leiden tot wijzigingen in de 
organisatie van de zorg. 

IT-toepassingen moeten aansluiten 

bij de informatiebehoefte 

Uitgangspunt is de centrale positie van de patiënt en daaraan 
gerelateerd: continuïteit van zorg en efficiënte en kwalitatief 
optimale zorg. Het contact tussen zorgvrager en zorgverlener is de 
basis voor een aantal processen dat in gang wordt gezet, 
waaronder uiteraard diagnostiek en therapie, maar ook planning 
van het zorgproces, de financiële afhandeling ervan, planning van 
capaciteiten van voorzieningen en het te voeren beleid dat mede 
gebaseerd is op statistische gegevens over activiteiten binnen de 
zorgsector. 

Patiënt staat centraal 

Ontwikkelingen in de zorg, waaronder zorg op maat en meer 
transmurale zorg, vereisen een adequate communicatie tussen (een 
groter aantal bij het zorgproces betrokken) zorgverleners. Hiervoor 
is eenheid van taal noodzakelijk. Dit betreft in de eerste plaats de 
semantiek. Door de toenemend complexe communicatiestructuren, 
de behoefte aan informatie op maat en aan beschikbaarheid van 
informatie op het moment van zorgbehoefte, zal het medium 
papier niet meer toereikend zijn. 

Adequate communicatie is een 

`must' 

Het papieren medisch dossier zal vervangen moeten worden door 
een elektronisch patintendossier (EPD) waarin zorgrelevante 
gegevens van de cliënt/patiënt worden vastgelegd die 
onafhankelijk van tijd en plaats kunnen worden opgevraagd door 
daartoe geautoriseerden. Afhankelijk van de situatie kan het EPD 
medische, verpleegkundige of andersoortige informatie bevatten. 
Het gaat hierbij om een veelheid aan verschillende soorten 
gegevens en de samenhang daartussen, zoals symptomen en 
klachten, resultaten van onderzoek, diagnosen, behan-

Elektronisch patiëntendossier in 

plaats van papieren dossier 
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delingsplannen, het ziekteverloop, etc. Het EPD kenmerkt zich 
doordat het gestructureerd, gestandaardiseerd en digitaal is. Het is 
de taak van de zorgverleners om adequaat te registreren. 
Automatisering kan dit slechts ondersteunen. Feitelijk is het EPD 
een verzameling van (decentraal) door de verschillende bij de 
behandeling betrokken zorgverleners bijgehouden elektronische 
deeldossiers die, op basis van open standaarden via de 
informatiesnelweg in samenhang geraadpleegd kunnen worden 
door de zorgverleners, die bepaalde informatie voor hun taak-
uitoefening nodig hebben.  
Deze zorgverleners kunnen na een (biometrische) controle van hun 
identiteit toegang tot deze informatie krijgen via gebrui-
kersvriendelijke interfaces, zoals handheld computers. Via 
draadloze verbinding met achterliggende informatiesystemen en de 
informatiesnelweg vormen ze een gebruikersvriendelijke 
toegangspoort tot het EPD. Gevoelige gegevens worden ver-
sleuteld via de informatiesnelweg verzonden. Om achteraf te 
kunnen toetsen of rechtmatig toegang is verkregen, wordt 
vastgelegd welke zorgverlener welke informatie heeft geraad-
pleegd en/of gewijzigd. De zorgverlener heeft de beschikking over 
alle relevante informatie: de informatie is beschikbaar daar waar 
deze nodig is (doorgaans de plaats waar de patiënt is).  

Biometrische identiteitscontrole: 

gebruikersvriendelijk en betrouwbaar 

De patint hoeft niet steeds opnieuw dezelfde (administratieve) 
vragen te beantwoorden. Er is geen informatie zoek of niet 
beschikbaar. Bekend is welke onderzoeken verricht zijn en wat de 
uitslag was. Dezelfde gegevens worden niet langer onnodig 
overgeschreven en dubbel onderzoek wordt voorkómen. 

 
 
Relevante informatie altijd beschik-

baar 

De primaire zorgverlening wordt ondersteund door systemen die 
gegevens interpreteren en kennis verzamelen (patroonherkenning, 
kennissystemen en beslissingsondersteunende systemen). Deze 
systemen, databanken en literatuur zijn op een eenvoudige manier 
toegankelijk voor de zorgverlener ten behoeve van de 
zorgverlening. 

 

De elektronische snelweg zal de informatie die beschikbaar is 
binnen `centers of excellence' op eenvoudige wijze voor anderen 
beschikbaar maken, bijvoorbeeld via teleconsultation en 
teleconferencing. Literatuurdatabanken, waar ook ter wereld, 
kunnen met één druk op de knop geraadpleegd worden.  

Hoogwaardige kennis voor iedereen 

beschikbaar 

Het hiervoor beschrevene betekent niet dat andere communi-
catiemedia, met name de telefoon, overbodig worden. Voor een 
aantal situaties zal de telefoon het meest aangewezen com-
municatiemiddel blijven.  
 

 

Het EPD levert ook input voor de ondersteunende processen. EPD ook voor ondersteunende 
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Vanuit de gegevens die ten behoeve van het primaire proces 
worden vastgelegd, wordt informatie gegenereerd ten behoeve van 
de bedrijfsvoering, de planning van het zorgproces en de 
administratieve afhandeling. Middels aggregatie worden niet tot 
individuele personen herleidbare gegevens verkregen voor beleids- 
en managementdoeleinden en voor statistiek. 

processen 

 
De zorgvrager krijgt toegang tot de zorg via het chippaspoort, 
waarmee de identiteit van de patiënt wordt geverifieerd via een 
elektronische pasfoto. Op basis hiervan wordt via de informa-
tiesnelweg de verzekeringsstatus van de zorgvrager opgevraagd, 
kan bepaald worden of de patiënt geautoriseerd is om van 
zorgvoorzieningen gebruik te maken, welke eigen bijdragen 
verlangd worden, enz. 

 

De zorgverlener krijgt toegang tot patiëntgegevens die aanwezig 
zijn buiten de organisatie waarin deze werkzaam is op basis van 
een door de patiënt beheerde zorgchip, een chipkaart met 
verwijzingen naar die locaties. Dit is een toepassing van Privacy 
Enhancing Technology (PET), een techniek die door de 
Registratiekamer wordt gepropageerd. 

Zorgchip geeft zorgverlener toegang 

tot patintgegevens 

Op termijn bevat deze zorgchip biometrische gegevens van de 
patiënt, opdat uit oogpunt van continuïteit en kwaliteit van zorg de 
identiteit van de patiënt onomstotelijk vaststaat. 

 

De zorgvrager kan zich orinteren via de informatiesnelweg op het 
(regionale) zorgaanbod (openingstijden, eventuele wachtlijsten, 
e.d.), op het aanbod aan zorgverzekeringen, op preventieve 
maatregelen en gezonde levensstijl, e.d. en kan, naast andere 
(digitale) media via de snelweg informatie krijgen over ziekten, 
aandoeningen, stoornissen, behandelingswijzen, e.d. Pati-
nten/clinten wisselen informatie uit over hun ervaringen met 
zorgaanbod en verzekeraars. 
 

Patiënteninformatie via de  

`snelweg' 

Deze visie op de toekomst zal de eerstkomende jaren geen 
werkelijkheid zijn. Er dienen vele voorwaarden te worden vervuld 
indien men een dergelijke visie in de praktijk wil realiseren: om te 
beginnen dienen de gegevens op begripsniveau gestructureerd te 
worden vastgelegd, op alle niveaus van communicatie (van fysiek 
transportmedium tot semantiek) dient gestandaardiseerd te worden, 
er dient een snelle, betrouwbare, veilige en continu beschikbare 
informatiesnelweg te zijn, gegevens dienen beveiligd te worden en 
niet toegankelijk te zijn voor personen die hiervoor onbevoegd 
zijn; de wetgeving dient hierop ingericht te worden, enz.  

 
 
 
Standaardisatie is essentieel 
 
 
 
Betrouwbare informatiesnelweg is 

een vereiste 

Basis voor de (technische) infrastructuur vormen open standaarden 
en producten op basis hiervan die ook binnen andere sectoren 
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gebruikt worden. 
Knelpunten voor realisatie komen hierna meer uitgebreid aan de 
orde. 
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3 Huidige situatie 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Voor andere sectoren dan de zorgsector, waaronder banken en de 
reiswereld, is IT een belangrijk instrument om efficiënter te 
kunnen werken, hun producten en diensten te verbeteren en de 
satisfactie van de consument te verhogen. In de zorgsector wordt 
weliswaar in ruime mate voor financieel-administratieve processen 
gebruikgemaakt van IT, doch slechts in beperkte mate voor het 
primaire proces. Nog altijd wordt dezelfde patiëntinformatie vele 
malen opnieuw vastgelegd, is deze informatie onvoldoende 
toegankelijk voor degene die deze informatie nodig heeft voor zijn 
of haar taakuitoefening en wordt de papieren output van 
geautomatiseerde systemen met de hand verzameld en/of 
overgeschreven in een patintendossier.  

 
 
 
 
IT wordt te weinig gebruikt voor de 

zorgverlening zelf 

De gang van de patiënt door het zorgsysteem is vaak onduidelijk 
door het gemis aan toegankelijke informatie over genomen 
beslissingen, consultaties en (vervolg)interventies. Eén van de 
gevolgen kan zijn onnodig onderzoek. Ook geeft het problemen bij 
het aggregeren van gegevens voor onderzoeks- en 
beleidsdoeleinden en blijft de feedback over de doelmatigheid en 
de kwaliteit van het handelen van beroepsbeoefenaren beperkt. 

 
 
 
IT kan onnodig onderzoek voorkó-

men 

Overigens is het hier geschetste beeld niet zo negatief als het bij 
eerste lezing lijkt. Er zijn deelsectoren en deelterreinen, waar IT in 
ruime mate ingang heeft gevonden. Met name voor de uitvoering 
van administratieve functies geldt dit. Ook internationaal gezien 
loopt de Nederlandse zorgsector op dit terrein niet achter. Voor de 
ondersteuning van de zorgverlening zelf, het primaire proces, 
wordt IT evenwel nog (te) weinig ingezet. 
In de VWS-publicatie `Informatietechnologie in de zorg: feiten en 
opinies' van november 1995 wordt een adequaat overzicht van de 
huidige stand van zaken gegeven. 
 
Er is een aantal oorzaken voor het feit dat IT in beperkte mate voor 
kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering wordt ingezet. 

 

 
 
3.2 Knelpunten 
 
De doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg worden slechts in 
beperkte mate door toepassing van IT verbeterd. Belangrijke 
redenen zijn: 
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Bedrijfsvoering en zorginhoudelijk handelen zijn (wellicht met 
uitzondering van (delen van) enkele beroepsgroepen als bij-
voorbeeld apothekers en huisartsen) onvoldoende aan elkaar 
gerelateerd. In beginsel zou IT hieraan een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren. Oorzaken voor het feit dat dit onvoldoende 
gebeurt zijn: 
- het ontbreken van voldoende aandacht hiervoor bij bestuurders; 
- het ontbreken van voldoende inzicht bij beroepsbeoefenaren dat 

IT in dit opzicht meerwaarde kan bieden; informatie met 
betrekking tot individuele patiënten is in het algemeen naar het 
gevoel van artsen gemakkelijk te verkrijgen uit de status, door 
mondelinge overdracht, e.d.; 

- (angst voor) de vermindering van autonomie. 
Dit heeft tot gevolg los van elkaar staande ontwikkelingen en 
toepassingen zoals: 
- ziekenhuisinformatiesystemen en specialisteninformatiesyste-

men die niet op elkaar aansluiten; 
- meer in het algemeen eilandautomatisering binnen het zie-

kenhuis (afdelingen hebben hun eigen oplossingen); 
- onvoldoende managementinformatiesystemen die hun gegevens 

verkrijgen op grond van gegevens die in en voor het primaire 
proces gebruikt worden. 

 

Weinig samenhang tussen  

bedrijfsvoering en zorginhoudelijk 

handelen 

Zinvolle toepassing van IT, die zijn betekenis vooral vindt in het 
overbruggen van tijd en plaats (door gedigitaliseerde gegevens 
snel geautomatiseerd te verkrijgen), vereist het gebruik van 
technische communicatiestandaarden en op zorggebied een aantal 
inhoudelijke zorgstandaarden. Maar: 
- op bepaalde aandachtsgebieden zijn er geen of te weinig (door 

het zorgveld geaccepteerde) standaarden; 
- op bepaalde aandachtsgebieden zijn er wel standaarden, maar ze 

worden (nog) niet (in voldoende mate) toegepast; 
- voor hetzelfde aandachtsgebied zijn er meerdere niet compa-

tibele standaarden; 
- op bepaalde aandachtsgebieden worden er verschillende versies 

van dezelfde standaard toegepast. 
Toepassing van standaarden dient onder meer te leiden tot: 
- Open infrastructuur en open systemen 
 Momenteel zijn er nog te veel belemmeringen om gegevens uit 

te wisselen. Er zijn onvoldoende afspraken binnen de zorgsector 
om dit mogelijk te maken. Er zijn meerdere regionale 
netwerken, doch deze hebben geen of in beperkte mate 
mogelijkheden om onderling gegevens uit te wisselen; 

Onvoldoende toepassing van c.q. 

gebrek aan standaarden 
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- Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 
 Een verzameling van in het kader van de zorgverlening 

relevante gegevens die in relatie tot elkaar door IT-hulpmiddelen 
onafhankelijk van tijd en plaats door daartoe geautoriseerden 
benaderbaar zijn. Deze gegevens staan primair voor de 
behandeling van de patint via een interface aan de behandelaar 
ter beschikking. Over onder meer de structuur van een dergelijk 
dossier bestaat nog geen overeenstemming. 

Er zijn onvoldoende incentives tot standaardisatie. 
 
De huidige wet- en regelgeving speelt onvoldoende in op het 
gebruik van nieuwe informatietechnologieën. Veelal wordt 
uitgegaan van het gebruik van papier als medium (denk bij-
voorbeeld aan de Wet geneesmiddelenvoorziening die vereist dat 
een apotheker voorgeschreven geneesmiddelen afgeeft op basis 
van een door de medicus geparafeerd c.q. ondertekend recept op 
papier). 
In een aantal gevallen wordt de vermeende onveiligheid van in 
informatiesystemen vastgelegde gegevens als argument gebruikt 
om niet te automatiseren. 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de consu-
ment/patiënt wordt soms als alibi gebruikt om te voorkómen dat 
bepaalde gegevens door `derden' worden gebruikt in het kader van 
een adequate taakvervulling door die derden. Anderzijds wordt in 
de ogen van het zorgveld, de wet- en regelgeving zodanig strikt 
door met name de Registratiekamer geïnterpreteerd en toegepast, 
dat dit conflicteert met de noodzakelijk te achten gegevens-
uitwisseling in het kader van zorg en onderzoek. 

Belemmeringen door wet- en 

regelgeving 

 
De kennis van IT is in het algemeen te beperkt; dit geldt voor alle 
niveaus in organisaties. Opleidingen besteden onvoldoende 
aandacht aan de ondersteuning die IT aan het (primaire) proces 
kan bieden c.q. aan de mogelijkheden en beperkingen van IT. 
Dit heeft tot gevolg dat de afhankelijkheid van IT-leveranciers 
veelal groot is en dat onvoldoende inzicht bestaat in de conse-
quenties van de toepassing van IT. Mede daardoor bestaat vrees 
om IT toe te passen. 
Informatietechnologie wordt in het algemeen als vreemde eend in 
de bijt ervaren en is daardoor niet algemeen geaccepteerd. 

Gebrek aan kennis van IT 

 
 
Veel IT-oplossingen (met name programmatuur) zijn in beginsel 
gericht op de betreffende voorziening c.q. instelling. Fusies en 
samenwerkingsvormen tussen verschillende typen instellingen 

Onvoldoende aansluiting van IT-

oplossingen op zorgontwikkelingen 
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(bijvoorbeeld transmurale zorg: ziekenhuis, specialist, huisarts, 
thuiszorg; in de GGZ: APZ, RIAGG en RIBW; e.d.) worden 
geconfronteerd met IT-oplossingen die niet op elkaar aansluiten 
(qua gehanteerde classificaties en definities, programmatuur, enz.). 
In IT-toepassingen blijkt daarmee dat niet de patiënt centraal staat, 
maar de voorziening. 
 
De huidige IT-producten zijn in het algemeen onvoldoende 
afgestemd op de informatiebehoefte die werkers in de gezond-
heidszorg hebben; zij sluiten  onvoldoende op elkaar aan, zijn 
onvoldoende flexibel, omdat er onvoldoende gebruiksvriendelijke 
interfaces tussen mens en machine worden geleverd1. Dit is deels 
te wijten aan de stand van de techniek. 
In veel gevallen past IT niet in het werkpatroon van de werker in 
de zorg. 
In een aantal gevallen is gebrek aan kennis over de zorg bij IT-
leveranciers hieraan mede debet. 
IT-producten vertonen in bepaalde gevallen ook weinig samen-
hang. Zo zullen kennissystemen pas algemeen toegepast worden 
wanneer deze naadloos aansluiten op elektronische pati-
ntendossiers. Overigens zijn de huidige kennissystemen nog niet 
rijp voor algemene toepassing. 

Onvoldoende kwaliteit van IT-

producten en stand der techniek 

 
Er zijn vele actoren. De belangen van deze actoren in het veld 
sporen niet altijd, of zijn soms zelfs strijdig. Dit hangt deels samen 
met het gegeven dat de kosten en de baten van IT in een aantal 
gevallen niet gelijkelijk over de verschillende actoren verdeeld 
zijn. De huidige financieringsstructuur voorziet onvoldoende in 
een oplossing voor dergelijke problemen. Strijdige belangen van 
actoren zijn de meest belangrijke knelpunten.  

Strijdige belangen van actoren 

 
Ook voor de ontwikkeling en toepassing van IT geldt dat de kosten 
voor de baten uitgaan. Enerzijds zijn er onvoldoende moge-
lijkheden en bestaat er onvoldoende bereidheid om in IT te 
investeren. Anderzijds bestaat vaak de vrees dat IT slechts tot 
kostenverhoging leidt. 

Financiële barrières 

Degene die als eerste IT toepast, zal later veelal het eerst gecon-
fronteerd worden met het feit dat zijn IT-toepassing obsoleet is 
geworden. 
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Meerdere van de hiervoor aangeduide knelpunten zijn een 
afgeleide van meer `algemene' knelpunten zoals de budgetpro-
blematiek, de financieringsstructuur, de specialistenhonorering, de 
relatie tussen specialist en ziekenhuis, e.d. 

 

 
 
3.3 Instrumenten 
 
De overheid heeft meerdere instrumenten om de toepassing van IT 
te benvloeden of zo nodig te sturen. Deze lopen uiteen van het 
geven van voorlichting tot het voorschrijven door middel van wet- 
en regelgeving. In bijlage 8 zijn enkele voorbeelden gegeven van 
de wijze waarop de overheid invloed uitoefent dan wel stuurt of 
bepaalt ten aanzien van de toepassing van IT in andere sectoren. 

 

 
Uit het onder 3.2 gestelde kan worden afgeleid dat de commu-
nicatie tussen actoren in het veld door gebruik van IT verbeterd 
kan worden. Een van de oorzaken voor het feit dat de 
elektronische communicatie te wensen overlaat, is het onvol-
doende toepassen van standaarden, met name op het niveau van 
het gebruik van definities, classificaties en berichtformaten. Het 
ontbreekt aan een `driving force' om tot standaardisatie en meer in 
het algemeen tot afspraken over (elektronische) communicatie te 
komen en deze vervolgens ook in praktijk te brengen. 

 
 
 
 
 
 
Standaardisatie is belangrijk; `driving 

force' hiertoe ontbreekt 

 
Uit de voorbeelden gegeven in bijlage 8 kan geconcludeerd 
worden dat doorgaans de direct belanghebbende ervoor zorgt dat 
standaardisatie plaatsvindt. In het geval dat deze belanghebbende 
de overheid is, is dit gekoppeld aan de taakuitoefening van de 
overheid, zoals het uitvoeren van een wet, het verrichten van toe-
zicht of controle, e.d. 
Wanneer de belanghebbende geen overheidsinstantie is, is het 
belang doorgaans gelegen in het verhogen van de doelmatigheid 
c.q. hogere opbrengst tegen gelijke of lagere kosten. 
Blijkbaar zijn de belangen van (bepaalde) actoren in de zorgsector 
niet zodanig dat dit aanleiding vormt tot actie die op dit punt tot 
snel resultaat moet leiden of worden zij niet als zodanig ervaren. 
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4 Beantwoording van de vragen 
 
 
4.1 De betekenis van IT voor de verschillende actoren in 

de zorgsector 
 
 

 

Bij het in kaart brengen van de actoren is het zinvol een on-
derscheid te maken tussen het micro-, het meso- en het macro-
niveau. Globaal wordt hieronder de betekenis aangegeven, die 
toepassing van IT voor hen kan hebben. 
 
Microniveau 
- individuele patiënt (verbetering gezondheid, verbetering 

kwaliteit van aan hen verleende zorg, kortere wachttijd, snellere 
behandeling, geen onnodig dubbel onderzoek, informatie over 
keuzemogelijkheden, enz.); 

- individuele beroepsbeoefenaar (ondersteuning beroepsuitoefe-
ning, verbetering kwaliteit van te verlenen zorg, enz.). 

 
Mesoniveau 
- zorginstelling (verbetering doelmatigheid van de organisatie 

waaronder bijvoorbeeld de logistiek, verbetering van de 
kwaliteit van zorg, reductie van kosten, ondersteuning mana-
gement, enz.); 

- zorgverzekeraar (verbetering doelmatigheid van de organisatie, 
klantenbinding door verbetering van de communicatie met de 
verzekerde, faciliteren van de strategie, enz.). 

 
Macroniveau 
- koepelorganisatie (verbetering van de behartiging van de 

belangen van de leden door betere en snellere informatiever-
garing, enz.); 

- rijksoverheid (bereiken van door de overheid geformuleerde 
doelstellingen, waaronder kostenbeheersing, toegankelijkheid en 
kwaliteit; faciliteren van de uitvoering van wet- en regelgeving 
en van toezicht); 

- advies- en uitvoeringsorgaan (verbetering van informatiever-
garing ten behoeve van hun taken); 

- onderzoeks- en onderwijsinstelling (verdere ontwikkeling van 
IT, faciliteren van epidemiologie en beleidsonderbouwend 
onderzoek, onderwijs); 

- landelijke gegevensverwerkers (verbetering van de doelmatig-
heid); 
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- leveranciers en dienstverlenende organisatie (exploitatie van IT).
 
In het hiervoor staande is uitgegaan van welk nut een bepaalde 
organisatorische eenheid van IT kan hebben. In deel 2: Achter-
gronden wordt voor een aantal IT-toepassingen het mogelijke nut 
voor de zorgsector aangeduid. 
 
 
4.2 IT en verantwoordelijkheden van partijen  
 
Directe verantwoordelijkheid van partijen voor het toepassen van 
IT is er feitelijk niet, zolang niet besloten is tot toepassing door 
een partij. Bij de afweging om IT al dan niet in te zetten, speelt 
juist een rol dat men (extra) verantwoordelijkheid op zich neemt. 
Deze verantwoordelijkheid is dan gerelateerd aan juridische 
consequenties: wie is voor wat aansprakelijk?, is de beveiliging 
adequaat?, is de privacy in voldoende mate gewaarborgd?, enz. Dit 
vormt een belemmering voor de toepassing van IT. 

Micro- en mesoniveau 

Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van actoren in de zorg 
om zorg te verlenen die doelmatig en van voldoende kwaliteit is. 
Om hieraan te voldoen, wordt in toenemende mate de inzet van IT 
nodig. Dit wordt door beroepsbeoefenaren snel geaccepteerd wan-
neer deze inzet van IT in diens werkpatroon past, geen of weinig 
extra werk kost en directe baten oplevert, bijvoorbeeld in de vorm 
van betere diagnostiek (denk bijvoorbeeld aan de snelle toename 
van het gebruik van CT en MRI). 
De zorgverzekeraar kan hierbij een rol spelen. Bij het al dan niet 
contracteren van aanbieders kan immers het gebruiken van 
adequate hulpmiddelen voor de zorgverlening en de be-
drijfsvoering, zoals bepaalde vormen van IT, mede een criterium 
zijn. 

 

 
Wat op het macroniveau doelmatig is, hoeft op het microniveau 
niet doelmatig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de wijze 
van communicatie. Partijen in het veld dienen ook aangesproken te 
kunnen worden op de doelmatigheid op macroniveau. 
Door externe druk tot verbetering van de kwaliteit en de 
doelmatigheid zal de toepassing van IT toenemen. Deze druk 
wordt vergroot nu de overheid heeft bepaald dat zorgverleners  
 
en zorgverlenende instellingen dienen aan te tonen dat de zorg 
doelmatig en van voldoende kwaliteit is. 

Macroniveau 
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4.3 IT-ontwikkelingen en de belangen van partijen 
 
De belangen van partijen sporen niet in alle gevallen met elkaar. 
De oorsprong hiervan is veelal terug te voeren op de verschillende 
wijzen van financiering en bekostiging van de activiteiten van 
actoren in de zorg in het algemeen en op het feit dat toepassing 
van IT tot een andere verdeling van kosten en opbrengsten leidt 
dan conventionele systemen en werkwijzen. In deze gevallen kost 
de toepassing van IT bij bepaalde actoren op microniveau meer 
dan dat het oplevert, terwijl op macroniveau aanzienlijke 
besparingen bereikt zouden kunnen worden. 

 

Daarnaast is er een conflict tussen het individuele belang en het 
algemeen belang. Een duidelijk voorbeeld hiervan is standaar-
disatie van de informatievoorziening. De individuele beroeps-
beoefenaar zal er niet snel van overtuigd zijn dat hij belang heeft 
bij het standaardiseren van de informatievoorziening voor zijn 
eigen praktijkuitoefening. Vanuit het algemeen belang is het over-
duidelijk dat standaardisatie noodzakelijk is om gegevens 
optelbaar en vergelijkbaar te maken; op macroniveau en met name 
voor de rijksoverheid is standaardisatie essentieel voor het 
verkrijgen van gegevens in het kader van haar taakuitoefening. 

Conflict eigen belang en algemeen 

belang 

 
 
4.4 IT en de rol van de rijksoverheid 
 
De Raad onderschrijft de visie van de minister dat het veld zelf 
primair verantwoordelijk is voor de toepassing van IT in de 
zorgsector. Dit neemt niet weg dat de rijksoverheid een belangrijke 
rol zal moeten spelen; deze is immers onder meer verantwoordelijk 
voor doelmatigheid op macroniveau. De overheid dient te 
stimuleren, te motiveren, te coördineren en te faciliteren waar het 
de inzet van IT ter verbetering van doelmatigheid en kwaliteit 
betreft, teneinde mede haar eigen doelstellingen te bereiken. De 
overheid is verantwoordelijk voor de totstandkoming van 
infrastructurele voorzieningen en dient zodanige condities te 
scheppen dat het zorgveld ook daadwerkelijk tot gebruik van die 
voorzieningen overgaat. 

 
 
Rol van rijksoverheid is belangrijk 

De overheid heeft vele mogelijkheden om de ontwikkeling en 
toepassing van IT te benvloeden. In bijlage 8 zijn voorbeelden 
gegeven van de wijze waarop de overheid dit in andere sectoren 
doet. 
Voor wat betreft de zorgsector dient de overheid: 
- bij te dragen aan de verbetering van de kennis over IT in het 

regulier onderwijs en via bij- en nascholing, alsmede bij te 
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dragen aan de voorlichting op dit gebied; 
- bij te dragen aan de totstandkoming van een open infrastructuur 

voor elektronische communicatie (zoals de overheid ook een rol 
heeft bij de aanleg van wegen en waterwegen); 

- te stimuleren dat IT-leveranciers en (toekomstige) IT-gebruikers 
samenwerken bij de ontwikkeling en de toepassing van een 
elektronisch patintendossier; 

- onnodige belemmeringen voor de toepassing van IT op het 
gebied van wet- en regelgeving weg te nemen door betreffende 
wet- en regelgeving aan te passen en zo nodig nieuwe te creren. 

Onder meer via het IT-programma van ZorgOnderzoek Nederland 
kan de overheid ontwikkeling en toepassing van IT stimuleren. 
In hoofdstuk 5 wordt een en ander uitgewerkt. 
 
 
4.5 Monitoring van IT-ontwikkelingen door de overheid 

 

 
De overheid dient de IT-ontwikkelingen van nabij te volgen. Zij 
dient immers op de hoogte te zijn van (nieuwe) mogelijkheden die 
er zijn om met behulp van IT de kwaliteit en doelmatigheid van 
zowel de zorg als het zorgstelsel te verbeteren. 
Er zijn verschillende manieren om dit te monitoren. Het meest 
voor de hand liggend is om een manier te kiezen die het meest 
aansluit bij de wijze waarop de overheid geïnformeerd wordt over 
de staat van volksgezondheid, de zorg en het zorgstelsel. De 
minister van VWS dient de opstellers van deze periodieke 
rapporten, respectievelijk het RIVM, de Inspectie en het CBS, te 
verzoeken in hun rapportage aandacht te besteden aan IT-ontwik-
kelingen. 

Overheid moet vinger aan de pols 

houden 

Daarnaast dient het in paragraaf 5.2 aangeduide coördinatiepunt 
c.q. EPD-instituut veld en overheid periodiek te informeren over 
IT-ontwikkelingen en de mate waarin hierop in de zorgsector (op 
gestandaardiseerde wijze) wordt ingespeeld. 
Door het ministerie van OCenW dient gevolgd te worden welke 
aandacht er bij onderwijsinstellingen aan het onderhavige terrein 
geschonken wordt. 
Ten slotte dient de minister van VWS in overleg te treden met haar 
collega van Economische Zaken voor wat betreft het monitoren 
van IT-ontwikkelingen buiten de zorgsector die mogelijk betekenis 
kunnen hebben voor de zorgsector. 

 

 
 
4.6 Terugkoppeling door de overheid met partijen  
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Onder paragraaf 4.2 is aangegeven dat de toepassing van IT zal 
toenemen door externe druk tot verbetering van de kwaliteit en van 
de doelmatigheid. Doordat de Kwaliteitswet zorginstellingen 
bepaalt dat de zorgaanbieder doeltreffende en doelmatige zorg 
moet verlenen (artikel 2) en hierover jaarlijks verantwoording 
moet afleggen (artikel 5), wordt deze druk verhoogd. De hiervoor 
in paragraaf 4.5 bedoelde monitoring zal de rijksoverheid 
voldoende basis moeten geven voor het aanspreken van partijen in 
het veld die naar haar oordeel onvoldoende doelmatig werken en 
zorg van onvoldoende kwaliteit bieden. 

 
 
Kwaliteitswet zorginstellingen 

relevant voor IT-toepassing 
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5 Aanbevelingen 
 
 
Het in hoofdstuk 2 gegeven toekomstbeeld geeft een richting aan 
en is niet bedoeld als eindplaatje. Daarvoor zijn de ont-
wikkelingen, onder meer die van de informatietechnologie, te 
dynamisch en onvoldoende voorspelbaar. Ook dient opgemerkt te 
worden dat informatietechnologie een mondiale aangelegenheid is. 
Met name technische standaarden, maar deels ook zorgstandaarden 
- denk bijvoorbeeld aan de International Classification of Diseases 
(ICD) en de Digital Imaging and Communications in Medicine-
standaard (DICOM) - zijn internationaal. 

 
 
 
 
 
IT is een internationaal issue 

Door een richting aan te geven - en daarbij wetende welke  
knelpunten zich in de huidige situatie voordoen - kan worden 
aangegeven welke stappen op korte termijn ondernomen dienen te 
worden en wat met name de rol van de overheid hierbij dient te 
zijn. 
Alhoewel vele partijen in de zorgsector het erover eens zijn dat er 
iets moet gebeuren, blijken er in de praktijk te weinig incentives 
om gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. 

 

Redenen hiervoor zijn onder meer het grote aantal betrokken 
partijen (waaronder vele kleine), daarmee samenhangend het 
ontbreken van één partij die de koers bepaalt, het ontbreken van 
het inzicht dat men er belang bij heeft (spaart het wel geld of tijd, 
verbetert het wel de kwaliteit?) en andere knelpunten die in 
paragraaf 3.2 reeds zijn aangeduid.  

Koersbepalende partij ontbreekt 
 
 

Het zal betrokken partijen duidelijk moeten worden (gemaakt) 
waar voordelen te behalen zijn. Stimulansen kunnen door de 
overheid gegeven worden door structureel de kwaliteit van de zorg 
te (doen) monitoren (om de kwaliteit te verbeteren of te handhaven 
tegen dezelfde kosten zal niet aan de inzet van IT ontkomen 
kunnen worden) en door in bepaalde gevallen bepaalde (elek-
tronische) gegevensverstrekkingen verplicht te stellen. 

 
 
Structurele monitoring van 

kwaliteit van zorg als stimulans 

IT-leveranciers zijn in beginsel bereid te investeren in de zorg-
sector. Zij zijn evenwel terughoudend, omdat er veel partijen zijn 
en er geen eensluidende visie op de toekomst bestaat2. Door een 
richting aan te geven, mag verwacht worden dat de IT-bedrijven 
ook daadwerkelijk gaan investeren. 

 
 
 
Investeren vereist visie 

Er is een groot scala van relevante aandachtspunten. De Raad heeft 
bewust gekozen voor een selectie van de naar zijn oordeel meest 
wezenlijke te ondernemen stappen.  
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Deze zijn: 
- het tot stand brengen van een open infrastructuur voor 

elektronische communicatie in de zorgsector; 
- het tot stand brengen van een elektronisch patiëntendossier; 
- het bevorderen van de kennis over IT; 
- het stimuleren van de juiste IT-investeringen; 
- het opheffen van onnodige belemmeringen voor de toepassing 

van IT. 

EPD en elektronische snelweg zijn 

noodzakelijk 

Laatstgenoemde drie aanbevelingen hebben een randvoorwaar-
delijk karakter en zijn essentieel om de eerste twee genoemde 
aanbevelingen te realiseren. 
 
 
5.1 Open Infrastructuur 
 
De zorgsector dient zo mogelijk gebruik te maken van de 
informatiesnelweg die ook door andere sectoren gebruikt wordt, 
maar in ieder geval van de standaarden die hierbij worden gebruikt 
om digitale gegevens uit te wisselen. De verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van de informatiesnelweg ligt buiten de 
zorgsector. Het is een taak van het ministerie van VWS om het 
belang van de zorgsector op interdepartementaal niveau te 
behartigen. Om verantwoord gebruik te kunnen maken van de 
informatiesnelweg dient deze immers continu beschikbaar, 
betrouwbaar, veilig en snel te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
Standaarden voor digitale gege-

vensuitwisseling 

  Het huidige Internet voldoet niet aan deze eis: er zijn regelmatig 
files en wegopbrekingen en de capaciteit is onvoldoende voor het 
transport van multimedia informatie. In het Nederlandse deel van 
de informatiesnelweginfrastructuur mag dit niet voorkomen. 

Kwaliteit huidige Internet is  

onvoldoende 

In beginsel brengt het tot stand brengen van een dergelijke 
infrastructuur geen investeringen met zich mee die door de 
zorgsector opgebracht moeten worden. 
 
Binnen de zorgsector is een aantal regionale zorgnetwerken 
operationeel. Wanneer deze gebruikmaken van de hiervoor 
bedoelde standaarden en zij verbinding hebben met de infor-
matiesnelweg, zijn zij te beschouwen als trajecten van deze 
informatiesnelweg. 

 

 
Daarnaast dient er binnen de zorgsector inhoudelijk gestan-
daardiseerd te worden, dat wil zeggen er dienen afspraken gemaakt 
te worden over de syntax van onderling uit te wisselen berichten 
en over de semantiek van de uit te wisselen gegevens. Het 

Inhoudelijke standaardisatie is nodig 
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zorgveld is hiervoor primair verantwoordelijk. Het veld zal zich 
bereid moeten tonen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. 
Desondanks mag niet verwacht worden dat het veld deze klus zal 
klaren zonder de steun van de overheid. Daarvoor lopen de 
belangen van de verschillende partijen te ver uiteen en zijn deze 
belangen niet specifiek voor één of meer sectoren, waardoor het 
financiële draagvlak onvoldoende is. 
De overheid dient, gelet op het algemeen c.q. het macrobelang, een 
belangrijk deel van de kosten die samenhangen met deze stan-
daardisatie te financieren (bv. via Centrale Kas/Algemeen Fonds 
Bijzondere Ziektekosten ex Wet Financiering Volksverzekeringen) 
en dient in dit kader eisen te stellen aan de voortgang van de 
ontwikkeling en de toepassing van standaarden. 

Overheid dient inhoudelijke stan-

daardisatie mede te financieren 

Het resultaat van de inspanningen dient niet alleen gericht te zijn 
op het mogelijk maken dat er gestandaardiseerd elektronische 
berichten kunnen worden verzonden tussen de verschillende 
actoren in de zorgsector, maar ook dat gegevens binnen heterogene 
systemen en netwerken zinvol geaggregeerd kunnen worden. Dit 
maakt het voor de overheid mogelijk om, al dan niet via 
intermediaire organisaties als CBS en RIVM, geanonimiseerde 
gegevens te verkrijgen over bijvoorbeeld de benutting van de 
capaciteit bij aanbieders van zorg, ten behoeve van epidemiologie, 
e.d. 

Geaggregeerde gegevens zijn nodig 

voor epidemiologie, management en 

beleid 

Vooralsnog ligt het primaat bij het zorgveld dat via het Co-
rdinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening Zorgsector 
(CSIZ) tot afspraken over het gebruik van standaarden dient te 
komen. Mocht over twee jaar (ultimo 1998) blijken dat hierbij 
geen wezenlijke vooruitgang wordt geboekt, dan dient de minister 
van VWS (wettelijk) te bepalen aan welke eisen de infor-
matievoorziening tussen actoren in het veld dient te voldoen, 
daarbij ondersteund door de in het kader van de door het 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) op het gebied van de 
medische informatica te ontplooien activiteiten. 

Standaardisatieorgaan voor  

zorgsector belangrijk 

In deze periode zal door het CSIZ ten minste een standaardisa-
tietraject vastgesteld en in gang dienen te zijn, dat gericht is op de 
introductie van de zorgchip ten behoeve van het verkrijgen van 
toegang tot locaties waar gegevens van betreffende consu-
ment/patiënt beschikbaar zijn in het kader van de op dat moment 
voor een adequate zorgverlening van betrokkene benodigde 
informatie. 

 

 
Daarnaast dient de overheid de totstandkoming van een open 
infrastructuur te bevorderen door te bepalen dat structureel 
benodigde informatie langs elektronische weg op een door CBS, 

Overheid moet elektronische 

gegevensuitwisseling bevorderen 
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RIVM en Inspectie (ten behoeve van de hen regarderende 
rapportage) aan te geven gestandaardiseerde wijze wordt aange-
boden. Gelet op het feit dat het merendeel van de gegevens die de 
overheid nodig heeft voor haar taakuitoefening, verkregen kan 
worden van de gegevens die in het kader van het zorgproces en de 
ondersteuning ervan worden vastgelegd, zullen dergelijke 
bepalingen indirect bijdragen tot het gebruik van standaarden. 
 
 
5.2 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 

 

 
Op 1 mei 1996 is in Delft een project betreffende de ontwikkeling 
van een EPD van start gegaan. Hierin participeren alle regionale 
partijen. Dit project moet het prototype van een EPD opleveren. 
Indien alle partijen, ook op landelijk niveau, dit project 
ondersteunen, kan landelijke implementatie plaatsvinden. Hiervoor 
is dus een koppeling naar de landelijke overlegstructuur 
noodzakelijk. Dit kan door de oprichting van een zelfstandig 
onafhankelijk EPD-instituut, naar analogie van het in 1991 in de 
Verenigde Staten op aanbeveling van de National Academy of 
Sciences opgerichte Computer-based Patient Record Institute 
(CPRI), een instituut voor medische records waarin onder meer 
vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen, universiteiten en IT-
leveranciers participeren. Gelet evenwel op het feit dat het hier 
voor een belangrijk deel standaardisatieactiviteiten betreft en gelet 
op het feit dat belanghebbende partijen reeds in het 
Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening Zorgsector 
(CSIZ) vertegenwoordigd zijn, is het niet gewenst een nieuwe 
organisatie in te richten, maar om deze activiteit in te passen 
binnen de werkzaamheden van het CSIZ. Primair is deze 
bundeling van activiteiten een verantwoordelijkheid van het veld. 
Binnen het IT-programma van ZorgOnderzoek Nederland dient de 
haalbaarheid van het inpassen van coördinerende activiteiten op 
EPD-gebied door taakverbreding van het CSIZ te worden 
onderzocht. De verworvenheden van andere projecten op het 
gebied van EPD's dienen hier gebundeld te worden. 

Eén gestandaardiseerd elektronisch 

patiëntendossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén coördinatiepunt voor stan-

daardisatie 

 
Bij de stimulering door middel van de PEO-gelden dient bij de 
terbeschikkingstelling van gelden tenminste aandacht te worden 
geschonken aan het volgende: 

 

 
- Teneinde IT-producten te laten aansluiten op de werkelijke 

behoeften van gebruikers in de zorg dient de overheid, wanneer 
deze overweegt subsidie te verlenen voor de ontwikkeling van 

 
 
Betrokkenheid gebruikers en leve-
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IT-producten, als één van de voorwaarden te stellen dat in het 
project tenminste toekomstige gebruikers en één of meer 
commerciële leveranciers participeren. 

ranciers 

- Subsidieverlening dient meer toegespitst te worden op het 
verbeteren van of het tot stand brengen van gebruiksvriendelijke 
interfaces tussen zorgverlener en machine. 

 
Bevordering gebruikersgemak 

- Subsidieverlening dient gekoppeld te zijn aan verplichtingen van 
subsidienemers om hetgeen ontwikkeld is, ook daadwerkelijk te 
implementeren en de opgedane kennis in dat kader te 
verspreiden. 

 
 
Verspreiden opgedane kennis 

- Onderzoek dient te worden verricht naar de optimale presentatie 
van (klinische) informatie in informatiesystemen, alsmede naar 
de optimale structurering van het EPD met als doel een optimale 
toegankelijkheid van de informatie (voor daartoe geautori-
seerden). 

 
 
 
Optimale toegankelijkheid informatie 

- Conform de aandachtspunten in het Nationaal Actieplan 
Elektronische Snelwegen verdient het aanbeveling subsidiring 
met name te richten op het tot stand brengen van een prototype 
van een regionaal 'zorginformatienetwerk', dat als 
demonstratiemodel in een operationele situatie geldt, dat 
gedragen wordt door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
zorgvragers, waarbij verschillende aanbieders van IT-producten 
hun diensten en producten kunnen aanbieden op basis van het 
gebruik van open standaarden. Het hiervoor genoemde project 
Zorg2000 in de proefregio Delft kan hierop aansluiten. 

 
 
 
Ontwikkeling regionaal zorginfor-

matienetwerk 

 
Door de minister van VWS is met name voor de ontwikkeling van 
een EPD reeds een bijdrage uit de PEO-gelden toegezegd van  
2,5 miljoen op jaarbasis voor een periode van 5 jaar. Dit bedrag 
moet gezien worden als 'aanjaagsubsidie' voor het ontwikkelen van 
een EPD, dat naar verwachting zal leiden tot investeringen, met 
name door de industrie. Het beheer en onderhoud van het EPD zal 
op termijn kunnen worden bekostigd via de besparingen waartoe 
het gebruik van het EPD leidt3. 

 
 
 
 
 
 
 
Bekostiging EPD via gerealiseerde 

besparingen 

 
In het geval het zorgveld zijn verantwoordelijkheid betreffende het 
EPD niet neemt en de op nationaal niveau ondernomen en nog te 
ondernemen activiteiten niet snel tot resultaat leiden, mag 
verwacht worden dat er producten op basis van ontwikkelingen 
elders door IT-leveranciers worden vertaald en aan de Nederlandse 
markt worden aangeboden. 

Het zorgveld moet actie  

ondernemen 

 
 
5.3 Bevordering van kennis over IT  
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Onderwijs 
In de curricula van het hoger en middelbaar onderwijs, dient 
structureel aandacht te worden geschonken aan medische of 
zorginformatica. Dit vak, waarin onder meer gestructureerd en 
gestandaardiseerd vastleggen van gegevens en het omgaan met 
standaard communicatiemedia onderwezen wordt, dient als 
verplicht vak binnen opleidingen voor beroepsbeoefenaren in de 
zorgsector te worden opgenomen. 
 

 
 

Er dient een module `IT in de zorg' ontwikkeld te worden en 
vervolgens door de Open Universiteit aangeboden te worden. 

 

 
Instellingen 
Aan instellingen dient gestructureerde informatie te worden 
verstrekt over de stand van zaken en mogelijkheden van IT in de 
zorg. Dit zou bijvoorbeeld kunnen geschieden door het houden 
van informatie-avonden voor (directeuren van) ziekenhuizen, te 
coördineren door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ) of door de Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. 
 

 
 
 

Beroepsbeoefenaren 
In samenwerking met organisaties van beroepsbeoefenaren dienen 
aan beroepsbeoefenaren cursuspakketten op het gebied van 
medische informatica aangeboden te worden. In het Europese IT-
EDUCTRA-project worden dergelijke onderwijspakketten 
ontwikkeld. 
 

 
 

Koepelorganisaties 
Koepelorganisaties dienen - voorzover dit nog niet is gebeurd - IT-
Zorgmanagers in dienst te nemen die kennis hebben van 
informatietechnologie in de zorg. 
 

 
 

Zorgconsumenten 
Het publiek dient geschoold te worden in het omgaan met 
geautomatiseerde hulpmiddelen. Dit dient gerealiseerd te worden 
via de hiervoor geëigende middelen, zoals het regulier  
 
onderwijs, educatieve televisie, Teleac, e.d. Een en ander is niet 
specifiek voor de zorgsector. 
 

 
 

Voorlichting in het algemeen 
De uitgave van de periodiek `Zorgtelematica Transparant' is een 
initiatief dat de voorlichting op het gebied van IT verbetert. In 
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beginsel beperkt deze nieuwsbrief zich tot het geven van 
voorlichting over het stimuleringsprogramma Volksgezondheid 
Transparant en de Europese Kaderprogramma's. De uitgever van 
deze periodiek dient de scope van de nieuwsbrief te verbreden tot 
IT in de zorg. 
 
 
5.4 Stimuleren van de juiste IT-investeringen  
 
Aangezien de kosten voor de baten uitgaan, dient de overheid een 
stimuleringsbudget voor IT-activiteiten in de zorg te hebben die 
haar eigen doelen bevordert, zoals kostenbeheersing in de zorg en 
het bevorderen van toezicht op de doelmatigheid en de kwaliteit. 
Hierbij kan mede gedacht worden aan de inzet van 
informatietechnologie ten behoeve van de bedrijfsvoering, 
auditing, e.d. 

De kosten gaan voor de baten 

 
 
5.5 Opheffen van belemmeringen 
 
De huidige wet- en regelgeving, of tenminste de interpretatie 
ervan, leidt tot belemmeringen om IT in de zorgsector toe te 
passen. Onder paragraaf 3.2 (knelpunten) zijn hiervan enkele 
voorbeelden genoemd. Eén van de belangrijkste is (de interpretatie 
van) de huidige privacywetgeving, in casu de Wet op de 
persoonsregistraties (WPR). Te vrezen valt dat de nieuw op te 
stellen wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) als 
afgeleide van de Europese privacyrichtlijn nog tot meer belem-
meringen van de verstrekking van persoonsgegevens tussen 
zorgverleners leidt.  

 

De minister van VWS dient in overleg met de minister van Justitie 
ervoor zorg te dragen dat er een goed evenwicht wordt gevonden 
tussen de bescherming van persoonsgegevens en de verstrekking 
van gegevens tussen zorgverleners in het kader van de aan pati-
nten/cliënten te verlenen zorg. Een goed aanknopingspunt is 
artikel 8 van de Europese privacyrichtlijn betreffende 
`Verwerkingen die bijzondere categorieën gegevens betreffen'. Lid 
3 en mogelijk lid 4 van dit artikel bieden mogelijkheden om in de 
komende WBP belangrijke onderdelen van de zorgsector vrij te 
stellen, mits er een toegesneden wettelijk alternatief komt. In dit 
alternatief dient onder meer bepaald te worden welke 
beveiligingsmethodieken en -procedures (waaronder toepassing 
van cryptografie en een juridische grondslag voor authenticatie; 
onweerlegbaar dient te kunnen worden vastgesteld wie welke 

Evenwicht tussen  

privacybescherming en gegevens-

uitwisseling voor zorgverlening 
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gegevens op welk tijdstip heeft ingezien) gehanteerd moeten 
worden. In dit kader dient tevens aangesloten te worden op 
lopende programma's op dit gebied, in casu het Nationaal 
Programma `Informatietechnologie en Recht'. 
 Tevens dient bezien te worden welke consequenties de imple-
mentatie van de Europese privacyrichtlijn voor de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient te 
hebben. Ook de WGBO geeft immers richtlijnen voor het omgaan 
met medische gegevens van individuen die (mede in relatie tot de 
WPR) tot problemen of onduidelijkheden aanleiding kunnen 
geven. 
 

Rekening houden met Europese 

privacyrichtlijn 

De Raad is van mening dat de al jaren voortdurende discussie over 
privacyproblemen gevolgd dient te worden door het bieden van 
oplossingen, waarbij het privacybelang in evenwicht is met het 
zorgbelang van de individuele patiënt/cliënt en waarbij het 
individuele belang in evenwicht is met het algemene belang 
(bijvoorbeeld ten aanzien van onderzoek).  

 

De Raad beveelt de minister van VWS aan een werkgroep in te 
stellen, bestaande uit ten minste zorgvragers, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, de Registratiekamer en vertegenwoordigers van 
de ministeries van VWS en Justitie, die tot taak krijgt uiterlijk 1 
maart 1997 de belangrijkste problemen in kaart te brengen en 
uiterlijk 31 december 1997 oplossingen hiervoor aan te reiken. 

Instelling werkgroep `Zorg, IT en 

privacy' 

 
Voor de zorgverlening en voor de toepassing van elektronische 
gegevensuitwisseling is patiëntidentificatie essentieel. De intro-
ductie van een landelijk patiëntnummer is hiervoor technisch 
gezien de meest geschikte oplossing. Aangezien het uit doelma-
tigheidsoverwegingen niet gewenst is voor de zorgsector een 
specifiek nummersysteem te hanteren en gelet op het feit dat in de 
administraties van verzekerden reeds het sofi-nummer is 
opgenomen, zou het sofi-nummer ook voor andere gegevens-
uitwisselingen dan die in de verzekeringssfeer gebruikt kunnen 
worden.  

 

Persoonsnummers zijn vanuit het oogpunt van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer echter als bijzonder risicovol aan te 
merken, zeker wanneer zij op ruime schaal worden verspreid. Het 
Besluit van 26 maart 1996 'inzake het gebruik van het sociaal-
fiscaal nummer in of bij het verstrekken van gegevens uit een 
persoonsregistratie', dat op 1 april 1996 in werking is getreden, 
stelt daarom grenzen aan het gebruik van het sofi-nummer. In dit 
besluit zijn zorgaanbieders niet genoemd als organen die gebruik 
mogen maken van het sofi-nummer. In de toelichting bij dit besluit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zorgchip ter bescherming van de 
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wordt er overigens wel op gewezen dat in de sectoren van de 
gezondheidszorg en het onderwijs grote belangstelling voor het 
gebruik van het sofi-nummer bestaat. De Raad erkent en deelt de 
bezwaren tegen het gebruik van het sofi-nummer in het kader van 
de zorgverlening. Immers het gevaar bestaat dat aan de hand van 
het sofi-nummer gegevens over de gezondheid van individuele 
personen of hiervan afgeleide gegevens en gegevens over hun 
gebruik van zorgvoorzieningen kunnen worden opgevraagd door 
onbevoegden en/of gekoppeld aan gegevens die over hen in andere 
sectoren, zoals sociale zekerheid, zijn vastgelegd. Tevens is de 
Raad van mening dat er een goed alternatief is, dat aansluit op de 
visie van de Registratiekamer in dezen, in de vorm van het gebruik 
van lokale patiëntnummers, waarbij de zorgverlener toegang tot 
patintgegevens krijgt op basis van een door de patint beheerde 
chipkaart die verwijzingen bevat naar locaties waar gegevens van 
betreffende patiënt aanwezig zijn. Dit is een toepassing van 
Privacy Enhancing Technology (PET), een techniek die door de 
Registratiekamer wordt gepropageerd4. 

privacy van de patiënt 

 
 
5.6 Implementatie van dit advies  
 
In dit advies worden lijnen uitgezet om IT in te zetten als 
hulpmiddel om de doelmatigheid en de kwaliteit in de zorgsector 
te verbeteren. Het advies bevat aanbevelingen tot het in gang 
zetten van een aantal activiteiten; deels betreft het hier de  
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randvoorwaardelijke sfeer. Teneinde de bruikbaarheid van dit 
advies te vergroten, is in bijlage 9 een implementatieplan opge-
nomen, waarin de aanbevelingen nader geconcretiseerd zijn. In het 
implementatieplan staat aangeduid welke organisatie op welk 
moment welke actie dient te ondernemen. 

Uitvoering van implementatieplan is 

belangrijk 
 

 
 
voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorggerelateerde dienstverlening,  
 
 
Voorzitter, 
 
 
 
 
Prof.drs. J. van Londen 
 
 
Algemeen secretaris, 
 
 
 
 
Drs. P. Vos 
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Noten 
 
 
 
 

 



 Informatietechnologie in de zorg - Deel 1: Advies 

35 

Bijlagen 





 Informatietechnologie in de zorg - Deel 1: Advies 

41 

Bijlage 1 
 
 
 
 
Adviesaanvraag 
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Bijlage 2 
 
 
 
 
Samenstelling voorlopige Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorggerelateerde 
dienstverlening (vRVZ) 
 
 
Voorzitter: 
prof.drs. J. van Londen 
 
Leden: 
mw. prof.dr. I.D. de Beaufort 
mw. M.J.M. le Grand-van den Bogaard 
prof.dr. T.E.D. van der Grinten 
prof.dr. P.A.H. van Lieshout 
mw. prof.dr. B. Meyboom-de Jong 
mr. I.W. Opstelten 
mr. J.J. van Rijn 
mw. prof.dr. S.P. Verloove-Vanhorick 
 
Algemeen secretaris: 
drs. P. Vos 
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Bijlage 3 
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drs. G.J.M. de Cock ZAO Zorgverzekeringen, Am-
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prof.dr.ir. A. Hasman RijksUniversiteit Limburg, 
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prof.dr. K.M. van Hee Technische Universiteit 

Eindhoven/ 
 Bakkenist Management 

Consultants, Diemen 
H. Mäkel, arts Ziekenhuis  
 De Weezenlanden, Zwolle 
dr. H.A. Schipper, cardioloog Reinier de Graaf Gasthuis, 

Delft 
drs. L. Smits  Adviesbureau Berenschot, Ut-

recht 
W. Stalman, huisarts Rhenen 
ir. R.J. Volman OHRA Verzekeringen en 

Bank Groep B.V., Arnhem 
 
Waarnemer: 
B. Franken ZorgOnderzoek Nederland, 's-

Gravenhage 
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Bijlage 4 
 
 
 
 
Samenstelling Internet-Discussieplatform 
Informatietechnologie in de zorg 
 
 
prof.dr. A.R. Bakker Hiscom B.V., Leiden 
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prof.dr.ir. J.H. van Bemmel  Erasmus Universiteit 
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prof.mr. J.M.A. Berkvens Katholieke Universiteit 

Nijmegen 
mw. drs. W. de Buck  KNMG, Utrecht 
dr. W.A. Dankbaar, KNO-arts Rijnland Ziekenhuis, 

Leiderdorp 
drs. P. Divendal  Stichting Thuiszorg 

Zaanstreek/Waterland, Purme-
rend 

dhr. P.G.M. Doves, arts Verpleeghuis Overwhere, 
Purmerend 

dr. F. Elferink  KNMP, 's-Gravenhage 
ir. M. Elsinga NVZ, Utrecht 
dr.ir. J.C.M. van der Ende Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
prof.dr. O. Estévez Uscanga  Universiteit van Amsterdam  
dhr. B. Franken  ZorgOnderzoek Nederland,  
 's-Gravenhage 
prof.dr. P.H.A. Frissen Katholieke Universiteit 

Brabant, Tilburg 
dhr. A. Goethals SISWO, Amsterdam 
prof.dr.ir. A. Hasman  RijksUniversiteit Limburg, 

Maastricht 
drs. H. Kouwenhoven  NP/CF, Utrecht  
prof.dr. J.A.M. Maarse RijksUniversiteit Limburg, 

Maastricht 
mw. prof.dr. B. Meyboom- Rijksuniversiteit Groningen 
de Jong 
ing. G.C.C. Molenaar  SMS/Cendata B.V. 

Nieuwegein 
dhr. J.C. de Nie, neurochirurg St. Elisabeth Ziekenhuis, 

Tilburg 
mr. J. Nouwt  Katholieke Universiteit 

Brabant, Tilburg 
drs. L. Ottes, arts vRVZ, Zoetermeer (plv. 

gespreksleider) 
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Bijlage 5 
 
 
 
 
Informatietechnologie en de internationale 
politiek 
 
 
De afgelopen jaren zijn er vele internationale initiatieven genomen 
op het gebied van de informatietechnologie, doorgaans onder de 
titel de `Information Society'. In 1994 behandelde de Europese 
Unie twee belangrijke documenten. In de `White Paper' werden 
informatienetwerken aangeduid als belangrijk hulpmiddel om 
groei, concurrentie en werkgelegenheid op weg naar de 21e eeuw 
te bevorderen. Het creëren van een `informatiemaatschappij' werd 
als een onomkeerbaar proces gezien. Het scheppen van een 
`common information area' bestaande uit de informatie zelf in 
digitale vorm (tekst-, beeld- en geluidsbestanden), de apparatuur 
en programmatuur die de gebruiker in staat stelt deze informatie te 
gebruiken, de fysieke infrastructuur (bekabeling, 
radiocommunicatienetwerken en satellieten), de 
telecommunicatiehulpmiddelen (electronic mail, file transfer, 
interactieve toegang tot gegevensbestanden, e.d.), de toepassingen 
gericht op de specifieke behoeften van de gebruikers en de 
gebruikers zelf die opgeleid zijn om met deze toepassingen te 
werken, zou de gemeenschap in staat moeten stellen deze 
doelstellingen te bereiken. De ontwikkeling van de informatie-
maatschappij zou geleid moeten worden door de `Triad' (de 
Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan). 
Het `Bangemann-rapport' dat was voorbereid door een groep 
prominente personen uit de industrie, bevatte aanbevelingen aan 
de Europese Raad over het onderwerp `Europa en de globale 
informatiemaatschappij'. Als één van de toepassingen werden 
`Healthcare Networks' genoemd die zouden moeten leiden tot 
kostenbesparende en effectievere gezondheidszorgsystemen in 
Europa. Bepleit werd om een `netwerk van netwerken' aan te 
leggen dat, gebaseerd op gemeenschappelijke standaarden, onder 
meer huisartsen, ziekenhuizen en sociale centra op Europese 
schaal onderling zou moeten verbinden. De private sector 
(verzekeraars, artsengroeperingen en zorgsystemen van de 
lidstaten zouden dit moeten realiseren, waarbij de Europese Unie 
het gebruik van standaarden en overdraagbare toepassingen zou 
moeten bevorderen. 
In juni 1994 besloot de Europese Raad in Corfu een actieplan te 
laten opstellen om de informatiemaatschappij dichterbij te 
brengen. Vier clusters van activiteiten stonden hierbij centraal: 
aanpassing van wet- en regelgeving, netwerken, diensten, toe-
passingen en inhoud, sociale en culturele aspecten en de promotie 
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van de informatiemaatschappij. Ultimo 1994 behandelde de 
Europese Raad in Essen een voortgangsrapportage over dit 
actieplan. 
 
In februari 1995 besprak de G7 op ministerieel niveau The Global 
Information Society. De G7 selecteerde elf projecten die de 
mogelijkheden van de informatiemaatschappij zouden moeten 
demonstreren en die de ontwikkeling ervan zouden moeten 
stimuleren. Eén van deze elf projecten draagt de titel `Global 
Healthcare Applications' (thema 8). Doelstellingen van dit project 
zijn de bestaande internationale samenwerking te verbeteren door 
de ontwikkeling van moderne kosteneffectieve en 
gebruikersvriendelijke multimedia telematica toepassingen en te 
demonstreren dat deze kunnen bijdragen aan een betere 
gezondheid van de burgers. Dit project bestaat uit zes sub-
projecten: 
- 'Global Public Health Network': toepasbaarheidsstudies voor de 

koppeling van de verschillende nationale databanken met name 
gericht op infectieziekten; het beschikbaar krijgen van 
vergelijkbare informatie is hierbij een essentieel element. Een 
toepasbaarheidsstudie wordt ondernomen naar de koppeling 
van publieke telematicanetwerken van Canada, Europa, Japan, 
de Verenigde Staten en de WHO op het gebied van de volksge-
zondheid. 

- `Cancer Network: onder meer wordt getracht beroepsbeoe-
fenaren te ondersteunen bij het vergroten van de efficiency van 
epidemiologische en klinische studies. Dit gebeurt onder meer 
door multimedia databases in te richten. 

- `Cardiovascular Diseases Network': erop gericht om toegang tot 
de `best medical practice' te verbeteren. Dit kan geschieden 
door `centres of excellence' op te richten die teleconsultatie 
services bieden en die toegang tot multimedia databases bieden.

- `A 24-Hour Multilingual Telemedicine Surveillance and 
Emergency Service': het opzetten van een teleconsultatie sys-
teem voor `health emergencies' met name gericht op personen 
die moeilijk bereikbaar zijn: reizigers, zeevarenden en personen 
die op afgelegen plaatsen werken en wonen of zich bevinden in 
regio's waar de gezondheidszorg weinig ontwikkeld is. 

- `International Harmonisation of Data Cards in Healthcare': het 
tot stand brengen van een kader voor het gecoördineerde 
gebruik van (chip)kaarten in de gezondheidszorg. 

- `Enabling Mechanisms': met name gericht op de standaardisatie 
van begrippen en coderingen. Daarnaast wordt ge- 

 streefd naar uniformering van de beveiliging van patiëntge-
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relateerde informatie. De meest efficiënte hulpmiddelen en 
infrastructuur voor de toegang tot en het `navigeren' door 
telematicanetwerken zijn onderwerpen van studie. 
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Bijlage 6 
 
 
 
 
Ontwikkelingen in de zorg 
 
 
De volgende maatschappelijke ontwikkelingen kunnen aangeduid 
worden: 
- Toenemende vergrijzing; hierdoor veranderen niveau en aard 

van de zorg (meer care). 
- Herijking van de verzorgingsstaat: inperking van de omvang 

van de sociale waarborgen en vergroting van individuele 
verantwoordelijkheden. 

- Toenemende mondigheid van de burger/consument/patiënt. 
- Verandering van de besturing van de zorg: toenemende 

verantwoordelijkheden van zorgpartijen binnen door de 
overheid gestelde kaders. 

- Toenemende internationalisering in zorgontwikkelingen. 
- Verbreding van zorgbeleid met maatregelen op andere ter-

reinen. 
 
Voor wat betreft het zorgstelsel zijn de volgende ontwikkelingen 
gaande: 
- Nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid 

en veld als gevolg van de compartimentalisering in het 
verzekeringssysteem; en daarmee samenhangend van de 
introductie van het nieuwe concept "Budgettair Kader Zorg" 
(BKZ). 

- Veranderingen in het overeenkomstenstelsel door de overdracht 
van verantwoordelijkheden naar partijen in het zorgveld. 

- Toenemend beroep op het ondernemerschap c.q. het be-
drijfsmatig handelen van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, 
onder meer leidend tot strategische allianties en fusies. 

- Wijziging van de afbakening in de financiering van de zorg; 
wat behoort nog tot het zorgdomein, bijvoorbeeld scheiden van 
wonen en zorg. 

- Wijziging van de rol van het maatschappelijk middenveld 
(koepelorganisaties) als intermediair tussen het landelijk niveau 
van beleidsbepaling en het lokale niveau van zorguitvoering. 

 
Specifiek in de zorg zijn onder meer de volgende ontwikkelingen 
aan de orde: 
- Meer accent op kwaliteit van het leven en op sociaal functi-

oneren dan op levensverlenging en op verbeteringen in louter 
klinische termen. 

- Toename van het gebruik van kwaliteitsstandaarden (proto-
collen). 

- Toename van de samenwerking tussen intra- en extramurale 
zorg, bijvoorbeeld in de vorm van dagbehandeling. 
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- Versterking van transmuraal verleende (para)medische en 
verpleegkundige zorg, zoals ziekenhuisverplaatste zorg thuis en 
huisartsenhulp in het ziekenhuis. 

- Versterking van de functie van de huisarts als poortwachter, 
bijvoorbeeld door het bieden van meer diagnostische moge-
lijkheden. 

- Verdere integratie van medisch-specialistische zorg in het 
ziekenhuis. 

- Versterking van de rol van patiënten ten aanzien van hun 
behandeling in het algemeen en hun keuzen uit het beschikbare 
zorgaanbod in het bijzonder, bijvoorbeeld gefaciliteerd door 
projectgebonden budgetten. 

- Nieuwe medische inzichten, hulpmiddelen en mogelijkheden; 
drang tot zorgvernieuwing. 

- Zorgvernieuwing in de vorm van nieuwe zorgprogramma's en 
zorgproducten die zijn afgestemd op het verlenen van "zorg op 
maat" (gericht op de individuele behoeften van de patiënt), 
waarbij niet alleen zorg maar ook andere vormen van 
dienstverlening (andere sectoren) aan de orde zijn. 

- Vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met beper-
kingen. 

- Nieuwe combinaties van wonen en zorg. 
- Toenemend verkeer van patiënten over de landsgrenzen heen. 
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Bijlage 7 
 
 
 
 
Ontwikkelingen op het gebied van de infor-
matietechnologie 
 
 
In de informatietechnologie zijn onder meer de volgende 
ontwikkelingen aan de orde: 
- Liberalisatie en privatisering van de telematica sector. 
- Totstandkoming van (nieuwe) netwerken, waaronder data-

communicatie via de kabel: opkomst van "cable modems" 
(kabel-TV-modems): fibercoax computer networking via 
hybride glasvezel coaxiale kabeltelevisienetwerken en/of 
ISDN-modems met een snelheid van 64 tot 128 Kbps die snelle 
toegang gaan bieden tot bv. Internet. 

- Sterke toename van het gebruik van Internet (met name World 
Wide Web), waaronder "electronic commerce" (verkoop van 
diensten via Internet). 

- Toename van (draadloze) (data)communicatie. 
- Toename van het gebruik van chipcards. 
- Verdere opmars van client/server systemen ten koste van 

mainframes (bij grote bedrijven). 
- Opkomst van "data-warehousing": het verzamelen van 

gegevens uit een heterogene systeemomgeving. 
- Toename van toepassing van kunstmatige intelligentie, zoals 

"knowledge based systems" (programma's die conclusies 
kunnen trekken op basis van een bestand met kennis op een 
specifiek terrein voor het oplossen van bepaalde problemen) en 
neurale netwerken (programma's gebaseerd op een netwerk van 
onderling verbonden "processing elements" in staat tot leren en 
daardoor tot het herkennen van complexe patronen). 

- Toepassing van Intranet (elektronische communicatie binnen 
organisatorische eenheden: E-mail, shared memory, group 
decision support, group scheduling, group editing, workflow 
software, etc. - ook wel "groupware" genoemd). 

- Toename van multimedia toepassingen (door de opkomst van 
krachtige en betaalbare apparatuur en programmatuur (Pentium 
Pro, Windows NT, e.d.) 

- Verbetering van gebruikersinterfaces. 
- Gebruik van objecttechnologie (objectgeoriënteerde pro-

gramma's bestaan uit her te gebruiken modules of objecten die 
bepaalde gegevens combineren met bepaalde procedures voor 
het uitvoeren van een bepaalde functie. 

- Toepassing van virtual reality: de gebruiker gaat interactief 
 
 om met driedimensionale door de computer gegenereerde 
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omgevingen. 
 
Voor de zorgsector leiden de hiervoor genoemde technologieën tot 
de volgende belangrijke mogelijkheden en toepassingen: 
- nieuwe vormen van (bij- en na-)scholing van beroepsbeoefe-

naren (tele-education; videoconferencing, etc.) 
- monitoring van risicogroepen 
- betere ondersteuning van het medisch handelen, bijvoorbeeld 

door de inzet van medische expertsystemen 
- verbetering van de continuïteit van zorg, onder meer door de 

ontwikkeling en het gebruik van elektronische patiënten-
dossiers, door de koppeling c.q. integratie met andere infor-
matiesystemen (ZIS, HIS, e.d.) en chipcards (toegangsbeveili-
ging, administratie, enz.) 

- het delen en uitwisselen van informatie over gezondheid en 
over zorg onafhankelijk van tijd en plaats, dus ook over de 
landsgrenzen heen, bijvoorbeeld in de vorm van telemedicine: 
teleconsultatie, remote database access, e.d. 

- nieuwe vormen van behandeling bv. telechirurgie 
- nieuwe (multimedia) toepassingen op het gebied van preventie, 

gezondheidsbevordering en patiëntenvoorlichting. 
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Bijlage 8 
 
 
 
 
Gestandaardiseerde toepassing van 
informatietechnologie in andere sectoren 
 
 
Private sectoren 
 
Betalingsverkeer 
Het betalingsverkeer tussen de verschillende banken verloopt 
elektronisch via een netwerk waarop ook de geldautomaten zijn 
aangesloten. Het elektronisch betalingsverkeer wordt gefaciliteerd 
door het bedrijf Interpay b.v. waarvan alle banken aandeelhouder 
zijn. Dit bedrijf ontwikkelt tevens de chipcard van de 
gezamenlijke banken; de Chipknip. 
De Postbank participeert hier niet in vanuit concurrentie-
overwegingen. Zij hebben de grootste groep klanten  
(6 miljoen) en hebben andere belangen. Door niet aangesloten te 
zijn op het netwerk van de banken voorkomt de Postbank dat 
bankrekeninghouders geld pinnen bij de giro-automaat. De 
Postbank heeft een eigen elektronisch systeem voor het betalings-
verkeer waarop tevens de giro-automaten zijn aangesloten. De 
Postbank ontwikkelt zijn eigen chipcard. 
Belanghebbenden: banken exclusief de Postbank 
Basis voor standaardisatie: onderlinge afspraken 
 
Vluchtreservering 
Binnen de luchtvaartwereld bestaan vijf computerreserverings-
systemen. Deze zijn ontwikkeld en worden beheerd door 
commerciële organisaties. Een computerreserveringssysteem 
bestaat uit een databank die alle gegevens bevat over vluchten en 
hotels van aangesloten vliegmaatschappijen en hotelketens. 
Reisagentschappen en touroperators kunnen zich via een PTT-lijn 
laten aansluiten op deze databank en kunnen de gegevens inzien en 
reserveringen maken. Het systeem dat in Nederland het meeste 
wordt gebruikt is Galileo. KLM is aandeelhouder van het bedrijf 
dat dit systeem heeft ontwikkeld en beheert.  
Belanghebbenden: luchtvaartmaatschappijen; aanbieder reser-
veringssysteem 
Basis voor standaardisatie: aangeboden reserveringssysteem 
 
Reisorganisaties 
Het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen 
(ANVR), de  branche-organisatie van reisondernemingen, heeft 
een computerreserveringssysteem ontwikkeld voor touroperators 
en reisagentschappen. Alle producten van de grote en middelgrote 
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reisondernemingen zijn hierin terug te vinden. Reisagentschappen 
kunnen zich laten aansluiten op de databank en kunnen gegevens 
inzien en reserveringen maken. 
De ANVR is reeds 15 jaar bezig met het ontwikkelen van een 
computerreserveringssysteem. De ANVR ontwikkelt de bijbe-
horende handboeken en is enig aandeelhouder van een bedrijf voor 
datacommunicatie. Deze activiteiten zijn ontstaan uit noodzaak. 
Op de markt voor reisproducten zijn veel touroperators en 
agentschappen werkzaam; onderling bestaat zeer veelvuldig 
contact. Deze communicatie is zo complex dat het niet meer 
efficiënt is deze alleen via de telefoon te laten verlopen.  
Belanghebbenden: reisondernemingen 
Basis voor standaardisatie: aangeboden systeem op basis van 
onderlinge afspraken 
 
Transportsector 
Stichting RAIL, onderdeel van het Rotterdams Havenbedrijf, is 
verschillende projecten gestart m.b.t. elektronische gegevensuit-
wisseling. Eén van deze projecten is het ontwikkelen van een 
smartcard te gebruiken door vervoerders (chauffeurs), stuwadoors 
en verladers. De smartcard maakt het mogelijk de overdracht van 
goederen sneller en eenvoudiger te laten verlopen. De smartcard 
bevat alleen gegevens over de vervoerder en de chauffeur. De 
Erasmus Universiteit, die het project begeleidt, adviseert de kaart 
te gebruiken voor meerdere gegevens o.a. de vracht. De 
vervoerders willen daar nog niet aan mee werken. De smartcard 
zal voorlopig de 'vrachtbrief' niet kunnen vervangen omdat deze 
meerdere functies heeft dan alleen de registratie van gegevens. De 
grote transportbedrijven participeren in het project en vooral zij 
hebben er belang bij. De opbrengsten van een smartcard zijn bij 
hen hoger dan de investeringskosten. 
Belanghebbenden: grote transportbedrijven 
Basis voor standaardisatie: onderlinge afspraken 
 
Nationale Autopas 
De ANWB, de BOVAG, de FOCWA en schadeverzekerings-
bedrijven participeren in de Stichting Nationale Autopas. De 
Nationale Autopas beheert een netwerksysteem waarin gegevens 
worden verzameld m.b.t. de kilometerstanden van auto's. Indien 
auto's door de ANWB worden gekeurd, of bij een aangesloten 
garage ter reparatie of verkoop worden aangeboden wordt de auto 
geregistreerd met de tot op dat moment gereden kilometers op de 
teller. De Nationale Autopas is ontwikkeld om geknoei met de 
kilometerteller zoveel mogelijk te voorkómen. Garagebedrijven en 
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schadeverzekeringsbedrijven zijn aangesloten op het netwerk. 
Belanghebbenden: participanten in Stichting Nationale Autopas 
Basis voor standaardisatie: gezamenlijk ontwikkeld systeem 
 
 
Publieke sectoren 
 
Belastingdienst 
Tot voor enkele jaren konden de burgers hun jaarlijkse belas-
tingaangifte uitsluitend via papieren formulieren doen. Tegen-
woordig kunnen belastingplichtigen hun gegevens met betrekking 
tot de inkomstenbelasting aanleveren via een diskette. Deze 
diskette is ontwikkeld door het Belasting Automatiseringscentrum. 
De mogelijkheid om gegevens elektronisch aan te leveren is gere-
geld in de Algemene Wet Rijksbelastingen (art. 8 AWR). 
Enkele bedrijven/organisaties kunnen de gegevens voor omzet- en 
loonbelasting elektronisch verstrekken aan de Belastingdienst. 
Bedrijven/organisaties zijn, via een PTT-lijn, aangesloten op het 
netwerk van de Belastingdienst. Deze mogelijkheid van 
informatieverstrekking vindt plaats in het kader van een 
experiment en is nog niet in de wet- of regelgeving vastgelegd. De 
diskette en het informatiesysteem zijn ontwikkeld door het 
Belasting Automatiseringscentrum. Door een IT-product ter 
beschikking te stellen en gegevens indien zij in elektronische vorm 
worden aangeleverd uitsluitend in deze vorm te accepteren, zet de 
overheid de standaard. 
Belanghebbenden: belastingdienst 
Basis voor standaardisatie: door belastingdienst aangeboden 
systeem 
 
Douane 
Wanneer goederen ingevoerd worden in het vrije verkeer zal 
daarover een heffing betaald moeten worden. Invoeraangiften 
kunnen via documenten of elektronisch gedaan worden. Het 
elektronische invoersysteem voor de Europese Unie is SAGITA. 
Behalve een invoersysteem is het een heffings- en inningssysteem. 
Iedereen die regelmatig goederen invoert kan aangesloten worden 
op SAGITA. Niet elk bedrijf heeft een aansluiting. Veel kleinere 
bedrijven laten hun aangifte verlopen via een douane-expediteur 
(b.v. Frans Maas) die wel is aangesloten op SAGITA. 
Belanghebbenden: douane 
Basis voor standaardisatie: voorschriften van de douane op basis 
van wet- en regelgeving 
 



 Informatietechnologie in de zorg - Deel 1: Advies 

52 

De APK-keuring 
Garages die als APK-keuringsinstantie erkend zijn (hiervoor dient 
overigens onder meer de bedrijfsvoering aan bepaalde eisen te 
voldoen), doen verslag van de keuringen (het zogenoemde "afmel-
den" via het RAI Data Centrum (RDC) aan de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW). Een en ander is gebaseerd op de 
Wegenverkeerswet. Krachtens AMvB is er een 
voertuigenreglement. Op basis hiervan zijn er ministeriële 
regelingen. Een ervan is de APK-erkenningsregeling. In de 
erkenningseisen van de keuringsinstanties is vastgelegd dat zij 
over apparatuur dienen te beschikken die geschikt is voor de 
gegevensverstrekking aan de door de directeur voorgeschreven 
netwerken. In feite wordt er een protocol voorgeschreven zonder 
dat dit in een regeling nader gespecificeerd is. 
Het is aan de markt om aan deze eis te voldoen. De garages 
bepalen zelf of zij een PC met software of een `minitel'-apparaat 
aanschaffen of dat zij via een terminal direct aangesloten worden 
op het RDC-netwerk. Leveranciers spelen hierop in door een 
variatie aan hulpmiddelen (software) aan te bieden. 
Belanghebbenden: Rijksdienst voor het Wegverkeer 
Basis voor standaardisatie: door RDW voorgeschreven protocol 
op basis van wet- en regelgeving 
 
De GBA 
Elke gemeente is houder van een geautomatiseerde basisadmini-
stratie met persoonsgegevens over de bevolking. Bij Wet op de 
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens draagt de 
Minister van Binnenlandse Zaken zorg voor de aanleg en 
instandhouding van een beveiligd netwerk voor het met behulp 
van telecommunicatie geautomatiseerd verzenden en ontvangen 
van berichten in verband met de uitvoering van deze wet (artikel 4 
lid 1). Bij of krachtens AMvB worden regels gesteld omtrent de 
technische en administratieve inrichting en werking en de 
beveiliging van de basisadministraties (artikel 6 lid 1). De wet 
bevat een veelheid aan bepalingen over uitvoering van en het 
toezicht op deze administraties, alsmede over de verzending en de 
ontvangst van berichten over het netwerk. In feite worden de 
functionele specificaties voorgeschreven door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en heeft deze ook de mogelijkheid tot 
schouwing en toetsing (een vorm van certificatie). 
Belanghebbenden: rijksoverheid en gemeenten 
Basis voor standaardisatie: door ministerie van Binnenlandse 
Zaken voorgeschreven functionele specificaties op basis van 
wetgeving 
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Bedrijfsverenigingen 
De Verzekerdenadministratie is een door de Bedrijfsverenigingen 
onderhouden decentraal geautomatiseerd systeem dat dient om 
bepaalde voorgeschreven gegevens van alle - in het kader van de 
werknemersverzekeringen - verzekerde werknemers en 
uitkeringsgerechtigden, op een systematische manier te verza-
melen en vast te leggen om te kunnen worden geraadpleegd, 
uitgewisseld, samengevoegd en in onderling verband te kunnen 
worden gebracht. De Verzekerdenadministratie is een onderdeel 
van de totale administratie van de bedrijfsverenigingen. 
De verzekerdenadministratie verschaft een actueel beeld van de 
relaties van verzekerden tot de volgende wetten: ZW,          WAO, 
AAW, WW, TW, en WAGW. Dit ter ondersteuning van de 
uitvoering van de bovengenoemde sociale verzekeringswetten en 
ter verschaffing van informatie voor beleidsdoeleinden. 
De bedrijfsverenigingen dienen daartoe aan een aantal bij circu-
laire 937 van de SVr gestelde functionele eisen te voldoen en 
dienen volgens door de SVr vast te stellen voorschriften berichten 
uit te wisselen, zowel onderling als met werkgevers en 
verzekerden als met andere uitvoeringsinstanties binnen de sector. 
Voor het overige behouden de bedrijfsverenigingen het recht om 
hun geautomatiseerde  administratie naar eigen goeddunken in te 
richten, mits aan de voorschriften wordt voldaan. 
Belanghebbenden: rijksoverheid 
Basis voor standaardisatie: door SVr vastgestelde functionele 
eisen op basis van wet- en regelgeving 
 
Kadaster 
De AKR (geautomatiseerde registraties van het Kadaster) is een 
netwerk dat wordt beheerd door de Kadasters in Nederland. 
Klanten van het Kadaster, o.a. notariaat, banken, verzekerings-
wezen en advocatuur, kunnen informatie bij het Kadaster 
telefonisch, via fax of via een aansluiting op het netwerk ver-
krijgen. Zij die een aansluiting wensen op het netwerk zal zijn 
aansluiting technisch af moeten stemmen op de in dit netwerk 
gebruikte gegevensbeschrijvingen en gehanteerde datacommuni-
catieprotocollen. Klanten van het Kadaster kunnen enkel gegevens 
inzien via het netwerk. In hoofdstuk 7 van de Kadasterwet wordt 
het verstrekken van inlichtingen in het algemeen geregeld. Art. 99 
lid 2 bepaalt dat de Dienst regelen vaststelt omtrent de wijze van 
raadpleging van de openbare registers. 
Belanghebbenden: Kadaster en zijn relaties 
Basis voor standaardisatie: door Kadaster aangeboden systeem 
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Conclusie 
 
Uit de voorbeelden kan geconcludeerd worden dat doorgaans de 
direct belanghebbende ervoor zorgt dat standaardisatie plaatsvindt. 
In het geval dat deze belanghebbende de overheid is, is dit 
gekoppeld aan de taakuitoefening van de overheid, zoals het 
uitvoeren van een wet, het verrichten van toezicht of controle, e.d. 
Wanneer de belanghebbende geen overheidsinstantie is, is het 
belang doorgaans gelegen in het verhogen van de doelmatigheid 
c.q. hogere opbrengst tegen gelijke of lagere kosten. Overigens 
zijn veel van de toepassingen waarover het betreffende veld 
afspraken gemaakt heeft c.q. gestandaardiseerd werkt, eenvoudig 
van aard. 
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Bijlage 9 
 
 
 
 
Implementatieplan 
 
 
Tijdstip Actor Activiteit 
                                                                                                                           
Standaardisatie in het algemeen 
In gang CSIZ Maken van afspraken over standaardisatie op gebied van semantiek, 

berichtenuitwisseling, media, e.d. 
31-12-1996 VWS/ Beoordeling of het CSIZ een gezond financieel draagvlak heeft 
  ZON voor verdere financiering door de overheid. 
31-12-1998 VWS Beoordeling in hoeverre CSIZ wezenlijk vooruitgang heeft geboekt; 

maatstaf is onder meer het standaardisatietraject betreffende de 
`zorgchip'. 

1-1-1999 VWS Indien CSIZ wezenlijke vooruitgang heeft geboekt: CSIZ (ook 
financieel) blijven ondersteunen; 

   indien geen wezenlijke vooruitgang: traject uitzetten teneinde de 
eisen te formuleren waaraan de informatievoorziening tussen actoren 
in het veld dient te voldoen, ondersteuning ten aanzien van 
standaardisatie door NNI. 

(Voor een nadere uitwerking zie appendix.) 
 
Zorgchip 
1-1-1997 ZON/ Realiseren van een systeem van verwijzingen op  
tot CSIZ  een zorgchip dat toegang tot patiëntinformatie op 
31-12-1997   verschillende locaties mogelijk maakt. 
1997 CSIZ Ontwikkeling van een gedragscode voor het gebruik van de chipcard 

in de zorgsector (als nadere invulling van de door het NCP 
opgestelde algemene gedragscode). 

 
Elektronisch Patiënten Dossier 
1-1-1997 ZON Haalbaarheidsonderzoeken van de inrichting van een `EPD-Instituut' 

middels taakverbreding van het CSIZ. 
1-1-1997 ZON/ Verzoek aan wetenschappelijke verenigingen van 
  LSV specialisten om, gecoördineerd door de LSV/Orde van Medisch 

Specialisten, elektronische deeldossiers te ontwikkelen; uitgaande 
van een gezamenlijke minimumgegevensset (af te leiden van reeds 
door het veld in het kader van vroegere ITN-activiteiten gemaakte 
afspraken) en van een basisstructuur voor het EPD; een en ander in 
overleg met huisartsen in verband met de gegevensuitwisseling 
tussen huisarts en specialist, daarbij rekening houdend met ervarin-
gen opgedaan met huisartsenautomatisering. 
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Tijdstip Actor Activiteit 
                                                                                                                            
Elektronische snelweg 
1997 VWS Overleg met ministerie van Economische Zaken om te komen tot een 

snelle, continu beschikbare, betrouwbare en veilige `elektronische 
snelweg'. 

 
Onderwijs, bij- en nascholing 
1997 VWS Overleg met OCenW over het opnemen van `zorginformatica' als 

verplicht vak in het hoger onderwijs daar waar VWS betrokken is bij 
het vaststellen van opleidingseisen (bijvoorbeeld op basis van de 
Wet BIG) en in het middelbaar beroepsonderwijs daar waar VWS 
betrokken is bij het vaststellen van eindtermen door het ministerie 
van OCenW. 

1997 ZON Overleg met Open Universiteit teneinde (een) module(n) `IT in de 
zorg' te realiseren. 

1997/1998 NVZ/ Verstrekken van informatie over de stand van IT 
  VeDiZ* voor het management van instellingen 
1997 ZON/ Beschikbaar stellen van cursus pakketten in het kader van bij- en 
  OvB** nascholing op het gebied van de medische informatica 
 
    *  Vereniging van Directeuren van Ziekenhuizen 
    ** Organisaties van beroepsbeoefenaren. 
 
Wet- en regelgeving 
Eind 1996 VWS Instelling werkgroep `Zorg, IT    en privacy' (Wg 
ZIP): 
   a. bijdrage aan een goed evenwicht tussen `privacybelang' en `zorg-

belang' in het kader van de nieuwe Wet Bescherming Persoons-
gegevens; 

   b. consequenties bezien van Europese privacyrichtlijn voor Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst. 

1-3-1997 Wg ZIP Aanbieding inventarisatie van 
   privacyknelpunten. 
31-12-1997 Wg ZIP Aanbieding aanbevelingen ter oplossing van privacyknelpunten. 
1997 VWS Overleg met andere maatschappelijke partijen (in het kader van 

programma IT en Recht en met het ministerie van Justitie over 
juridische regelingen voor het gebruik van cryptografie voor elek-
tronische uitwisseling van patiëntgegevens en voor authenticatie. 

                                                                                                                          
Appendix bij Implementatieplan 
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Parallel aan de totstandkoming van dit advies wordt er verder 
gewerkt aan de invulling van een Coördinatiepunt Standaardisatie 
Informatievoorziening Zorgsector (CSIZ). 
Uitgaande van de verantwoordelijkheid van de overheid voor de 
totstandkoming van infrastructurele voorzieningen en van de 
verantwoordelijkheid van het veld om van deze voorzieningen 
gebruik te maken, verdient het aanbeveling de implementatie van 
dit advies op basis van de volgende afspraken tussen veldpartijen 
en de overheid te laten verlopen. 
1. Het CSIZ treedt op als expertisecentrum voor standaardisatie 

van de informatievoorziening in de zorgsector teneinde 
kwaliteit en doelmatigheid in de zorgsector te bevorderen en 
houdt daarbij rekening met het ICZ-programma dat door 
ZON wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het CSIZ onderneemt 
onder meer activiteiten die gericht zijn op de totstandkoming 
van een elektronisch patiëntendossier en van een zorgchip 
voor verwijzing naar patiëntgegevens. 

2. De overheid faciliteert dit instituut tijdelijk door voor een 
periode tot 1 januari 1999 de financiering van een vaste kern 
van medewerkers ter uitvoering van deze bovensectorale 
activiteiten te financieren. 

3. De in het CSIZ participerende partijen onderschrijven de in 
dit kader door de overheid te stellen randvoorwaarden aan de 
onder 2, bedoelde financiële waarborg. 

4. Deze voorwaarden houden in: 
 - het CSIZ bevordert het gebruik van open standaarden en 

van producten die op open standaarden zijn gebaseerd; 
 - de in het CSIZ participerende partijen erkennen het 

Zorg2000 project in de proefregio Delft als een project 
voor de ontwikkeling van een prototype van een elek-
tronisch patiëntendossier; 

 - de in het CSIZ vertegenwoordigde partijen geven prioriteit 
aan de standaardisatie ten behoeve van de toepassing van 
een zorgchip voor de verwijzing naar locaties waar 
gegevens over betreffende patiënt aanwezig zijn. 

5. Ultimo 1998 laat VWS een evaluatie uitvoeren met betrek-
king tot de voortgang van de activiteiten c.q. de levensvat-
baarheid van het instituut. De evaluatie zal met name worden 
toegespitst op de mate waarin voortgang is geboekt met de 
standaardisatie van de zorgchip en met de autorisatie van de 
basistructuur van het EPD (uitgaande van een adequaat verlo-
pen ontwikkelingstraject), alsmede op het verkregen finan-
ciële draagvlak. 

6. Is de uitkomst van de evaluatie positief dan wordt de 
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financiering door de overheid voor een nader te bepalen 
aantal jaren en onder nader te bepalen voorwaarden verder 
gewaarborgd. 

 Is de uitkomst negatief dan beëindigt de overheid de financie-
ring. In dit geval bepaalt VWS aan welke eisen de 
informatievoorziening tussen actoren in het veld dient te 
voldoen, daarbij ondersteund door de in het kader van de 
door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) op dit 
gebied te ontplooien activiteiten. 

7. In het geval op 31 december 1996 geen overeenstemming is 
bereikt tussen alle betrokken partijen (zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, zorgvragers en overheid) over de struc-
turele financiering van het CSIZ per 1 januari 1999, dan mag 
het CSIZ als niet-levensvatbaar beschouwd worden. In dit 
geval wordt gehandeld als zou de uitkomst van de evaluatie 
in het eerste kwartaal van 1999 negatief zijn uitgevallen. 
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Bijlage 10 
 
 
 
 
Lijst van begrippen en afkortingen 
 
 
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
AIM Advanced Informatics in Medicine 
AKR geautomatiseerde registraties van het Kadaster 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
ANVR Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen 
ANWB 
APK 
APZ  Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
AWR Algemene Wet Rijksbelastingen 
Beslissingsondersteunend Engels: decision support system; informatiesysteem dat informa-tie 

levert ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen. 
Biometrische  
toegangsbeveiliging Vorm van toegangsbeveiliging tot informatiesystemen waarbij 
 gebruikgemaakt wordt van eigenschappen van het menselijk 
 lichaam die uniek zijn voor een individu. 
BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken 
BKZ Budgettair Kader Zorg 
BOVAG 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 
CD-ROM  
Chipkaart  Plastic kaart ter grootte van een creditcard waarin één of meer 
 microchips zijn aangebracht, die een microprocessor en niet-vluchtig 

RAM en ROM bevatten. Gegevensuitwisseling tussen  
 kaart en informatiesysteem kan via elektrisch geleidende contacten 

of contactloos (radiografisch) plaatsvinden. 
   
CPRI Computer-based Patient Record Institute 
Cryptografie  Tak van de wetenschap die zich met versleutelingstechieken 
 bezighoudt. 
CSIZ  Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening 

Zorgsector: de in 1995 opgerichte vereniging van 15 
koepelorganisaties  

 die zich de bevordering van de eenduidige vastlegging en uitwis-sel-
baarheid van gegevens in de zorgsector tot doel heeft gesteld. 

CT Computertomografie 
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine-standaard 
E-mail Electronic mail 
EDS 
EPD  Elektronisch patiëntendossier: een verzameling van in het 

kader  
 van de zorgverlening relevante patiëntgegevens die in relatie tot 
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 elkaar door IT-hulpmiddelen onafhankelijk van tijd en plaats 
 door daartoe geautoriseerden benaderbaar zijn. 
EU Europese Unie 
FOCWA 
G7  De zeven grote industrielanden: Verenigde Staten, Duitsland, 
 Engeland, Frankrijk, Italië, Japan en Canada.  
Galileo 
GBA  Gemeentelijke basisadministratie 
 
: netwerk voor de elektronische  
Gecodeerd  In dit advies wordt de betekenis van de term verengd tot het 

gecodeerd, dat wil zeggen het in symbolen, bijvoorbeeld een 
 cijfercode, vastleggen van informatie op het niveau van begrippen; 

dit ter onderscheiding van het vastleggen van informatie als 
 `vrije tekst'. 
GGZ  Geestelijke gezondheidszorg 
HIS Huisartsen Informatie Systeem 
ICD  International Classification of diseases: voor epidemiologische 
 doeleinden ontwikkelde standaard voor de classificatie van ziekten 

waarmee diagnosen gecodeerd kunnen worden. 
ICZ  
Internet  Een wereldwijde verzameling van computernetwerken die aan 
 elkaar gekoppeld zijn via het TCP/IP protocol. De koppeling  
 van het ARPA-netwerk van het Amerikaanse ministerie van  
 defensie en het Computer Sience Research Network van univer-

sitaire centra kan gezien worden als het begin van Internet. 
ISDN 
IT   Informatietechnologie 
IT-EDUCTRA-project ? 
ITN  
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Ge-

neeskunst 
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Phar-

macie 
LSV Landelijke Specialisten Vereniging 
MRI Magnetic Resonance Imaging 
Multimedia  De geïntegreerde combinatie van tekst, beeld en geluid op de 

computer. 
NC/CF Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie 
NCP  Nationaal Chipcard Platform 
Netwerk  Twee of meer computers die via kabels of draadloos met elkaar  
 verbonden zijn zodanig dat ze onderling gegevens uit kunnen 
 wisselen. 
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NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
NNI  Nederlands Normalisatie-instituut 
NVGz Nederlandse Vereniging voor  
 Gehandicaptenzorg 
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OvB Organisaties van beroepsbeoefenaren 
PEO  Projecten, experimenten, en onderzoek: subsidieprogramma 

van  
 de overheid voor de incidentele, tijdelijke financiering van pro-

jectmatige activiteiten gericht op een bepaald doel. Binnen het  
 volksgezondheidsbeleid zijn deze in een samenhangend kader, 
 het PEO-programma, opgenomen. 
PET  Privacy Enhancing Technology: technologieën waarmee 

geautomatiseerde informatiesystemen kunnen worden ontwikkeld  
 waarbij persoonsgegevens beter kunnen worden afgeschermd, 
 zodat de privacy van de geregistreerde beter kan worden gewaar-

borgd. 
RAM 
RDC 
RDW Rijksdienst voor het Wegverkeer 
regelgeving op het gebied van privacy.  
RIAGG  Regionaal Instituut voor de Ambulante Geestelijke 

Gezondheidszorg 
RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
ROM  
SAGITA 
SIG Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg 
SISWO 
SMS 
Sofi-nummer Sociaal-fiscaal nummer: landelijk persoonsnummer dat gebruikt 
 wordt in de geautomatiseerde informatiesystemen ten behoeve 
 van sociale uitkeringen en de belastingdienst. 
SRr Sociale Verzekeringsraad 
Stichting RAIL  
systeem  
Tele-educatie  Bij- en nascholing op afstand via digitale technieken. 
Teleconsultatie Het op afstand raadplegen van experts, waarbij gebruikgemaakt  
 wordt van digitale telecommunicatiehulpmiddelen anders dan de 
 telefoon. 
Telemonitoring Het op afstand bewaken van fysiologische parameters, bijvoor-beeld 

een ECG. Deze worden via telecommunicatie naar een centrum 
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gezonden en daar geanalyseerd. 
Triad Europese Unie, Verenigde Staten en Japan 
TW Toeslagenwet 
uitwisseling van persoonsgegevens voor de gemeenten. 
 
VeDIZ Vereniging van Directeuren van Ziekenhuizen 
Videoconference Vergadering, bespreking e.d. waarbij de deelnemers niet fysiek  
 bij elkaar komen, maar via een geluids- en beeldverbinding contact 

met elkaar hebben. 
Virtual reality Het zo realistisch mogelijk met de computer nabootsen van de  
 werkelijkheid via het kunstmatig stimuleren van de verschillende 
  menselijke zintuigen, zoals ogen, oren en tastzin. 
Vrije tekst  Informatie die is vastgelegd in de vorm van natuurlijke taal als  
 een reeks van letters, cijfers en leestekens. 
vRVZ  voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde  
 dienstverlening 
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WAGW Wet arbeids gehandicapte werknemers 
WAO Wet Arbeidsongeschiktheid 
WBP  Wet Bescherming Persoonsgegevens: opvolger van de WPR 
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
WgZip Werkgroep Zorg, IT en privacy 
WHO World Health Organization 
WPR  Wet op de Persoonsregistraties 
WW Werkloosheidswet 
WWW World Wide Web 
ZIS Ziekenhuis Informatie Systeem 
ZON  ZorgOnderzoek Nederland 
ZW Ziektewet 
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1. De NZI-publicatie `Automatisering in de ziekenhuissector, stand van zaken 1995/1996' van juli 

1996 geeft hierin ook inzicht in aanvulling op de eerder genoemde VWS-publicatie `Infor-
matietechnologie in de zorg: feiten en opinies'.  

2. Grote IT-bedrijven willen een landelijke infrastructuur voor de gezondheidszorg opzetten. 
Enerzijds kan de zorgsector met een jaaromzet van zestig miljard gulden big business 
betekenen; anderzijds kunnen IT-bedrijven aan een verdeelde zorgsector de vingers branden. 
Een en ander is meer gedetailleerd beschreven in Zorgvisie 6 van 19 april 1996.  

3. Het M.D. Anderson Cancer Centre in Houston (USA) heeft berekend dat met de ontwikkeling, de 
update en het onderhoud van het daar gebruikte Elektronische Patiënt Dossier gedurende tien 
jaar een bedrag van ca. 5½ miljoen dollar per jaar gemoeid is. Daar staat een jaarlijkse bespa-
ring van 13 miljoen dollar tegenover, hetgeen tot 7½ miljoen dollar besparing op jaarbasis 
leidt. ("Justifying the cost of a computer-based patient record", Healthcare Financial Manage-
ment, July 1995) 

In de ziekenhuizen die behoren tot de Alberta University (Canada) met een capaciteit van 850 
bedden leverde doorvoering van een elektronisch zorgdossier en business process redesign na 
drie jaar een besparing van 50 miljoen Canadese dollar op (D. Nichols, University of Alberta 
Hospitals, Edmonton, 1995) 

 

4. De Registratiekamer beschrijft in appendix B: Provision of medical data van het rapport `Privacy-
enhancing Technologies: The path to anonymity Volume II van 1995 op welke wijze dit kan 
geschieden. 


