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Van ‘EPD Symposium’ 17 september 2015 naar Status PWD Geboortezorg 16 september 2016



Onderwerpen

o Welkom en inleiding

o Eindgebruikers, einddoel en uitgangspunten

o Eenheid van taal als dé basis

o Het concept: “de missing link”

o De ‘proof of concept’

o Faciliteren van innovatie

o Volgende uitdagingen en planning 

o Vraag en antwoord
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Hiërarchie van eindgebruikers

1. De zwangere/kraamvrouw

2. De individuele zorgverleners

3. De geboortezorg organisatie (op regionaal niveau)

4. Statistiekbeheerders en andere landelijke partijen



Uitgangspunt is de client/patiënt



Wensen van-/einddoel voor zwangeren



Wensen van-/einddoel voor individuele zorgverleners



Het einddoel: regionale en wijkgerichte oriëntatie

Visie op de 

geboortezorg vanuit 

ICT perspectief: 

PWD gaat verder  dan geboortezorg, 

uiteindelijk zal er voor elke 

cliënt/patiënt een Persoonlijk 

Gezondheids Dossier beschikbaar 

zijn; het PGD. 

Startend bij de geboorte. Het gaat 

daarbij om een regionale, 

wijkgerichte oriëntatie



Handreiking interoperabiliteit NICTIZ 

als antwoord op de vraag vanuit de regio’s

Samenwerkingsovereenkomsten, contracten, 
invulling van wet- en regelgeving

Afstemmen van processen, taakverdeling

Uniforme informatievastlegging

Integratie in zorg ICT applicaties

Communicatie- en netwerkconfiguraties



Handreiking interoperabiliteit NICTIZ 

als antwoord op de vraag vanuit de regio’s



Fasen in de ontwikkeling van ICT/PWD

1. De basis

2. Het integraal dossier

3. Individuele zorgplannen

4. Integrale organisatie en integrale bekostiging



De uitgangspunten voor de ICT oplossing*
1. De zwangere voorop/centraal 
2. Primair zorgproces is leidend in aanpak ICT vraagstuk
3. 1 x registreren aan de bron
4. Zorg wordt multidisciplinair geleverd op basis van een lokaal geïmplementeerd 

geboortezorgprogramma
5. Oplossing moet ambitie integrale samenwerking ondersteunen
6. Beheer data bij zorgverleners. Zwangere/kraamvrouw voert regie op toegang. De 

definitieve data zijn eigendom van zwangere/kraamvrouw
7. Zorgverleners hebben en houden de mogelijkheid te werken in hun eigen (huidige) 

systemen
8. Oplossing moet duurzaam zijn, nl.:

• Werken o.b.v.(inter)nationale technologische standaarden (volgens IHE), eenheid van taal o.b.v. PWD
• Beheer moet innovatie faciliteren
• Interoperabiliteit moet investering in bestaande systemen borgen,
• Oplossing voor de geboortezorg moet schaalbaar zijn naar andere domeinen

9. De oplossing voldoet aan wet- en regelgeving m.b.t. reikwijdte delen van informatie 
(lerend van ervaringen in het verleden met landelijke oplossingen) en borging van wet 
bescherming persoonsgegevens etc.

*Uitgangspunten op basis van de normen van het IGZ , gesprekken met eindgebruikers, NPCF, PWD redactiecommissie, Perined, STBN, Nictiz, JvEI, Talmor, De Verbinding, Casemix, software leveranciers



De uitgangspunten voor de ICT oplossing

• Zwangere centraal 

• 1 x registreren aan de bron

• Ondersteunend aan integrale samenwerking

• Zorgverleners hebben en houden de mogelijkheid te werken 
in hun eigen (huidige) systemen

• Oplossing moet duurzaam zijn: voldoen aan (IHE) 
internationale standaarden en aan wet- en regelgeving



Hiërarchie van eindgebruikers

1. De zwangere/kraamvrouw

2. De individuele zorgverleners

3. De geboortezorg organisatie (op regionaal niveau)

4. Statistiekbeheerders en andere landelijke partijen



UITWISSELING?
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Affinity domains als basis voor de toekomst

• Apps / Zwangere
• Applicatie / zorgverlenersysteem
• PeriHub
• Connector
• XDS-Repository (data in PWD)
• Veilig netwerk
• Consent lagen
• XDS-Registry (metadata)



PROJECTATHON 1
Proof of Concept

KZC

Orfeus

ASTRAIA

MEDDEX

EZDA/SIGRA

EPIC



PROJECTATHON 2
Proof of Concept

ISK

Onatal

CHIPSOFT

ASTRAIA

FORCARE

TOPICUS

ZORGRING

Vrumun



Onatal

Chipsoft

ECHO

WIE

WAT

Registry
ForCareISK

PeriHub

Zorgring

Taal

XML

Patiënt portaal

DigiD

UZI pas
Server 

certificaat

EPD/PWD structuur
versie 0.7

Status : concept
Vertrouwelijk

Toon Wezenberg
23 mei 2016

ASTRAIA

Laboratorium

XDS / XDW

HL7-v3
DICOM

PWD 
Woorden 

boek

Regio 
Hoorn

Affinity domains koppelen Pio



Faciliteren van innovatie

Applicaties werken 
op basis van IHE 
internationale 

standaard en maken 
gebruik van PWD 
“woordenboek”

Gedurende 
implementaties, 

pilots worden door 
gebruikers en door 

SW leveranciers 
aanvullende 

definities opgesteld

Aanvullingen m.b.t. 
zorgpaden worden 

voorgelegd via 
consortia aan CPZ en 

m.b.t. ICT worden 
voorgelegd aan PWD 

redactiecommissie

Waar nodig 
consultatie bij andere 

stakeholders (e.g. 
NPCF, Perined) stelt 

PWD 
redactiecommissie 

aanvulling op 
standaard vast

PWD red.cie levert 
aanvulling aan bij 
NICTIZ, bestaand 

woordenboek met 
aanvulling geldt als 

aan te houden 
standaard voor SW 

applicaties

VSV’S & Consortia
1

2

34

5

o.a. ontwikkeling periprofiel



Periprofiel scenario’s

PWD + perihub + kraamzorg 

P1 Amsterdam 

Oktober November DecemberAugustusJuli September 

P2  Hoorn  

P1a

P2 

XDS

XDS

P1b

P2

Pio

Pio

Pi
o

XDS Connectoren

XDS Connectoren 

XDS 
Bibliotheek

Implementatie  regio’s 3– n 

Consent P1

Consent P2 – TNO 

P1 Implementatie 

XDS ontwikkeling

Consent implementatie P1

P2 Implementatie 

XDS ontwikkeling 

Consent Implementatie P2 

Planning 2016



Volgende uitdagingen

1. De basis

2. Het integraal dossier

3. Individuele zorgplannen

4. Integrale organisatie en integrale bekostiging



Links naar animaties en overige informatie

Animatie juni 2016:
https://vimeo.com/158376469/d0cf1a8361

Animatie september 2016:
https://vimeo.com/182533221/c318ff5705

Link naar documenten (via website Talmor):

http://www.talmor.nl/transformatie-en-transitie/ictpwd-ontwikkelingen-zorg/

https://vimeo.com/158376469/d0cf1a8361
https://vimeo.com/182533221/c318ff5705
http://www.talmor.nl/transformatie-en-transitie/ictpwd-ontwikkelingen-zorg/


PWD/ICT Geboortezorg

Informatie- en Q&A bijeenkomst
Gouda, vrijdag 16 september 2016


