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Inhoud 

Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende verwijsoplossingen voor drie verschillende markten: 

• Eerstelijns- naar tweedelijns verwijzing 

• Tweedelijns- naar tweedelijns verwijzing 

• Verwijzing van cure naar care (transfer) 

Binnen iedere markt kijken we naar de kenmerken van elke verwijsoplossing en wordt beoordeeld in hoeverre de oplossing reeds voldoet aan de 10 functionaliteiten uit het ideaalproces (eerder gedefinieerd in 

het project ‘Landelijk Doorverwijzen’). Vervolgens worden voor iedere oplossing de belangrijkste kenmerken en overwegingen bij implementatie genoemd. Dit document betreft nadrukkelijk geen vergelijking 

van leveranciers maar is bedoeld om meer inzicht te geven in de focus van bestaande producten.  

http://www.zorgdomein.nl/
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Uitleg:  
Overzicht kenmerken van verwijsoplossingen  

Persoonlijk berichtverkeer De verwijsoplossing ondersteunt het uitwisselen van berichten tussen zorgverleners 

Informatieoverdracht dossier Ondersteunt bij de overdracht van medisch dossiers tussen systemen 

Informatieoverdracht beeld Ondersteunt bij de overdracht van medische beeldvorming en bijbehorende verslagen 

Informatieoverdracht pathologie Ondersteunt bij de overdracht van pathologisch weefsel en bijbehorende verslagen 

Informatieoverdracht medicatie Ondersteunt bij de overdracht van het medicatie-dossier 

Informatieoverdracht lab verslag Ondersteunt bij de overdracht van laboratorium-verslagen 

Procesondersteuning verwijzing Biedt procesondersteuning bij het succesvol overdragen van een patiënt en bijbehorende medische gegevens 

Vooraf vastgestelde invoermogelijkheden Werkt op basis van een gestructureerde data-invoer met vooraf vastgestelde velden en waarden 

Bericht inhoud Gebaseerd op generieke richtlijn voor berichtonderdelen en semantiek  

Bericht structuur Uitwisseling gebaseerd op een generieke technische standaard (b.v. HL7.vx, CCD, DICOM etc.) 
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Uitleg:  
Overzicht van verwijsoplossingen en functionaliteiten 

Volledige verwijzing 
De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens een richtlijn) de verwijsbrief aan en relevante gegevens worden direct 
overgenomen in de verwijsbrief 

Doelmatig verwijzen 
Aan de hand van een beslisboom weet de arts of verwijzen zinvol is en indien mogelijk naar welk type afdeling het beste verwezen kan worden 

Overleg voeren 
De arts heeft de mogelijkheid tot afstemming met een specialist in een ander ziekenhuis en kan verifiëren of een eventuele verwijzing effectief wordt geacht 

Keuze-ondersteuning 
De arts krijgt een overzicht van geschikte instellingen voor de verwijzing. Op basis van objectieve criteria over locatie, snelheid en kwaliteit kiezen arts en patiënt samen de meest geschikte 
instelling 

Verzenden gegevens 
Na akkoord van de patiënt worden alle gegevens relevant voor verwijzing (patiëntdossier inclusief verwijsvraag, medicatie-overzicht, lab-uitslagen, beeldmateriaal en fysiek weefsel) 
eenvoudig, veilig en snel verzonden 

Track & trace 

De verwijzend arts is in staat regie te voeren over de verwijzing doordat te allen tijde de status van de verwijzing kan worden opgevraagd. Deze ‘track & trace’ geldt zowel voor 

contactmomenten van de patiënt als de status van de verschillende onderdelen van de verwijzing. De instelling die de verwijzing ontvangt controleert en accepteert de verwijsvraag, en stelt de 

verwijzend arts en de patiënt op de hoogte 

Afspraak maken 
De patiënt kan direct een afspraak maken in de agenda van de instelling. De patiënt kan later zelf de afspraak bekijken en eventueel wijzigen, en kan alvast gegevens zoals een vragenlijst 
aanleveren 

Patiënt regie (portaal) 

De patiënt heeft (indien gewenst) zelf de regie over het verwijsproces en kan eenvoudig informatie inzien, wijzigen of aanvullen. Ook beschikt hij over de mogelijkheid zijn dossier door te 
sturen of in te trekken. De instelling waarnaar verwezen wordt kan additionele services bieden, zoals een vervoersdienst of begeleiding bij de ontvangst 

Terugkoppeling  
(+ portaal) 

Direct nadat de uitslag van het onderzoek bekend is krijgt de verwijzend arts een terugkoppeling van de verwijzing, waarin het antwoord op de verwijsvraag en een voorstel voor vervolg 
worden gegeven 

Feedback 

Door goede registratie van de processtappen, interactiemomenten met de patiënt en de uitkomst van het zorgproces kan kwalitatieve feedback worden gegeven over de juistheid en snelheid 
van verwijzingen. De verwijzend arts heeft inzicht in de doelmatigheid van de eigen verwijzingen ten opzichte van collega’s  

Deze 10 functionaliteiten zijn afkomstig uit een eerder rapport dat in het kader van  
het project Landelijk Doorverwijzen is geschreven. Bekijk hier de publicatie. 

http://www.landelijkdoorverwijzen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Ideaalproces-en-verbeterruimte.pdf


Verwijsoplossingen 1e naar 2e lijn 



Persoonlijk bericht-
verkeer 

Informatie-
overdracht dossier 

Informatie-
overdracht 
medicatie 

Proces-
ondersteuning bij 
verwijzing 

Vooraf vastgestelde 
invoer-mogelijk-
heden 

Bericht-inhoud 
volgens generieke 
richtlijn 

Berichtstruc-tuur 
volgens generieke 
technische 
standaard 

Overzicht kenmerken van verwijsoplossingen  
voor 1e naar 2e lijn 

Volledig mogelijk Gedeeltelijk mogelijk 

http://www.zorgdomein.nl/
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http://www.zorgdomein.nl/
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ZorgDomein 

• Grootste marktaandeel (40% van totaal aantal verwijzingen van 1e naar 2e lijn) 

• Geeft zorgverlener en patiënt keuze in het zorgaanbod (ondersteuning bij besluitvorming) 

• Verwijzen, aanvragen diagnostiek én teleconsultatie geïntegreerd en voor gebruikers 

beschikbaar 

• Geïntegreerd met HIS 

• Koppelingen met informatiesystemen (ZISsen, GISsen, LISsen) 

o Automatisch plaatsten van digitale verwijsbrief in ZIS 

o Plaatsten van afspraakbericht in poli agenda’s 

o Online afspraken maken door huisarts 

• Niet geschikt voor het verzenden van beeldmateriaal 

• Patiëntportaal nog zeer eenvoudig aanwezig 

• Deelname aan ZorgDomein benodigd voor werkzaamheid 

• Lastig voor verwijzer om af te wijken van geprotocolleerde verwijsmethode  

• Maximale doorlooptijd van 3 maanden op basis van plan van aanpak 

 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 45% 

http://www.zorgdomein.nl/
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ZorgMail 

• Marktaandeel van elektronische berichtgeving zeer hoog (90%), onduidelijkheid over 

marktaandeel verwijzingen 

• Integratie: Berichten worden veelal direct gekoppeld aan het EPD/ Ziekenhuis Informatie 

Systeem (ZIS) 

• Efficiëntie: Berichten worden automatisch gegenereerd en verzonden uit het HIS 

• Onweerlegbaarheid: Afzender en ontvanger kunnen niet ontkennen 

• Betrouwbaarheid: Zekerheid over transport 

• SPAM-vrije omgeving: Verzender en ontvanger zijn bekend 

• Maakt gebruik van EDIFACT standaard en HL7v ’x’ 

• Is in staat om de patiëntgegevens uit de verzonden berichten/verwijzing te consolideren met 

de patiëntgegevens uit het ZIS via de service ‘messagelink’ (werkt zowel tussen applicaties als 

tussen persoon en applicatie) 

• Is in staat om de berichten in verschillende formaten af te leveren (HL7vx, PDF, EDIFACT, etc.) 

 

• Alleen directe communicatie mogelijk, biedt geen verdere ondersteuning voor het 

verwijsproces 

• Biedt geen ondersteuning bij het inhoudelijk aanvullen van de verwijzing 

• Alleen werkzaam tussen zorginstellingen welke beide zijn aangesloten op ZorgMail 

• Doorlooptijd van ongeveer 3 tot 4 weken 

• Implementatie hangt af van het aantal poliklinieken 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 10% 
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Beterverwijzen 

• Specialist van te voren op de hoogte van medische status van de patiënt 

• Gewogen urgentie door specialist 

• Efficiëntere polikliniekplanning, wat leidt tot verkorten van wachttijden 

• Automatisch plaatsen van de digitale verwijsbrief in het ZIS 

• Zorgpaden hoeft het ziekenhuis enkel zelf te kennen, niet te delen 

• Geïntegreerd met HIS 

• Koppeling met Zorgmail 

• Adresboek EDIFACT adressen 

• Alleen directe communicatie mogelijk, biedt geen verdere ondersteuning voor het 

verwijsproces 

• Tekst is ongestructureerd, biedt geen ondersteuning bij het schrijven van de verwijzing 

• Operationeel in kleine regio en enkele gebieden 

• Doorlooptijd is minder dan 1 week 

• Meeste tijd gaat zitten in: 

o Mobiliseren / instrueren verschillende verwijzers 

o Vastleggen van interne en externe werkafspraken 

 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 5% 



11 

• Goede digitale ondersteuning bij 1e lijn verwijzingen door goed overzicht van zorgaanbod in 

de regio, maar ook landelijk 

• Opgestelde verwijsbrief wordt automatisch opgeslagen in het eigen HIS 

• Mogelijkheid voor elektronische consultatie via beveiligde mail 

• Bij de digitale verwijzing kan worden aangegeven welke informatie uit het eigen HIS 

automatisch meegenomen moet worden 

• Ondersteunt CCD/CCR standaard  

 

 

 

 

 

• Vooralsnog alleen implementatie in 1e lijn (later in het project voor alle verwijzingen) 

• Relatief kleine groep gebruikers (Twente en Zeeuws-Vlaanderen) 

• [verdere implementatie-informatie ontbreekt] 

InterAct 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 2% 
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Landelijk schakelpunt 

• Gestandaardiseerde vorm van landelijke data uitwisseling 

• Gegevens worden niet centraal opgeslagen maar blijven bij de zorgverlener 

• Authenticatie van zorgverlener met elektronisch paspoort 

• Automatische logging voor het achteraf controleren of inzage rechtmatig was 

 • Ondersteunt alleen de communicatie standaard HL7(-CDA) 

• Voor het aansluiten op het schakelpunt is een gekwalificeerd goed beheerd zorgsysteem (GBZ) 

verplicht 

• Datacommunicatienetwerk mag alleen geleverd worden door een gekwalificeerde ICT-

leverancier 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 0% 
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Transmurale Interactief 
Patiënten Platform (TIPP) 

• Gecentraliseerde vorm van verwijzen: Na verwijzing door de huisarts, wordt de patiënt vanuit 

TIPP persoonlijk begeleid naar vervolgzorg 

• Stimuleert, in samenwerking met Tetra en Mira, verwijsbrieven volgens de NHG standaard en 

regionale afspraken 

• De patiënt wordt keuze-informatie voorgelegd (inzake toegang, kwaliteit en patiëntervaring) 

en begeleid naar de zorgaanbieder van zijn of haar keuze 

• Patiënt verzorgt feedback aan zorgverleners over zorgtraject 

• Direct plannen van een vervolg afspraak 

 

 

• Ondersteunt alleen de HIS-en Tetra en Mira 

• Alleen beschikbaar in regio maastricht 

 

Geschat marktaandeel  
(eerstelijns verwijzingen): 5% 



Verwijsoplossingen 2e naar 2e lijn 
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ZorgMail 

• Marktaandeel van elektronische berichtgeving zeer hoog (90%), onduidelijkheid over 

marktaandeel verwijzingen 

• Integratie: Berichten worden veelal direct gekoppeld aan het EPD/ Ziekenhuis Informatie 

Systeem (ZIS) 

• Efficiëntie: Berichten worden automatisch gegenereerd en verzonden uit het HIS 

• Onweerlegbaarheid: Afzender en ontvanger kunnen niet ontkennen 

• Betrouwbaarheid: Zekerheid over transport 

• SPAM-vrije omgeving: Verzender en ontvanger zijn bekend 

• Maakt gebruik van EDIFACT standaard en HL7v ’x’ 

• Is in staat om de patiëntgegevens uit de verzonden berichten/verwijzing te consolideren met 

de patiëntgegevens uit het ZIS via de service ‘messagelink’ (werkt zowel tussen applicaties als 

tussen persoon en applicatie) 

• Is in staat om de berichten in verschillende formaten af te leveren (HL7vx, PDF, EDIFACT, etc.) 

 

• Alleen directe communicatie mogelijk, biedt geen verdere ondersteuning voor het 

verwijsproces 

• Biedt geen ondersteuning bij het inhoudelijk aanvullen van de verwijzing 

• Alleen werkzaam tussen zorginstellingen welke beide zijn aangesloten op ZorgMail 

• Doorlooptijd van ongeveer 3 tot 4 weken 

• Implementatie hangt af van het aantal poliklinieken 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen): 5-10% 
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Forcare 

• Schaalbare oplossing gebaseerd op open standaarden waardoor geen “vendor lock-in” 

ontstaat  

• Alle Forcare producten kunnen onafhankelijk van elkaar werken en worden toegepast in een 

multi-vendor omgeving 

• Ondersteunt de communicatie standaard IHE-XDS 

• Ondersteunt meest gebruikte berichten standaardenHL7 en DICOM 

• Bi-directionele uitwisseling van informatie mogelijk met bestaande informatie systemen (ZIS, 

Lab, RIS of PACS). 

• Biedt een platform voor meerdere transmurale zorgprocessen 

• Stringente privacy protectie maatregelen beschikbaar (IHE BPPC en ATNA) 

• Alle Forcare producten ondersteunen het IHE XDW profiel voor uitwisseling van 

procesgerichte informatie 

 

 

• Werkt alleen met zorginstellingen die zijn aangesloten op dezelfde XDS omgeving 

• Bestaande XDS netwerken in Nederland vooral gebruikt voor beelduitwisseling 

• XDS-diensten slechts op enkele plaatsen operationeel 

• Voor implementatie worden doorgaans minimaal drie tot maximaal zes modules 

geïmplementeerd, afhankelijk van mogelijkheden van bestaande systemen. 

• Deze modules kunnen onafhankelijk van elkaar werken en worden toegepast in een multi-

vendor XDS omgeving. 

 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen): 3% 
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Medischegegevens.nl 

• Ondersteunt meest gebruikte berichten standaarden zoals HL7, DICOM 

• Ondersteunt de communicatie standaard IHE-XDS 

• Ondersteunt alle informatie systemen, ook die niet om kunnen gaan met de communicatie 

standaarden zoals EDIFACT 

• Geëxtraheerde data kan worden omgezet naar elk gewenst formaat: HL7v2, HL7v3-CDA, 

CCR/CCD 

• Makkelijke omzet naar patiënt/zorgverleners portaal 

• Geïntegreerd in veel gebruikte XIS-systemen 

 • Nog geen gangbare verwijsmethode  

• Nog zeer lokaal gebruikt (Den Haag, Rotterdam en Schiedam) 

• De uiterlijke doorlooptijd voor Medischegegevens.nl bij een nieuw aan te sluiten ZIS-systeem 

is maximaal 3 maanden 

• Vaste prijs 

• Vast budget 

• Minimaal onderhoud 

• Geen kosten bestaande XIS leveranciers 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen): 0% 
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EVOCS 
(encore) 

   • Relatief grote dekking; 90% van de ziekenhuizen heeft een afdeling dat EVOCS gebruik 

(voornamelijk cardiologie) 

• Aansluiting op meeste PACS-systemen 

• EVOCS® is inzetbaar op verschillende afdelingen zoals Cardiologie, Oncologie, Radiotherapie, 

Neurologie en Radiologie 

• Naast videobeelden is het ook mogelijk om rapportages te versturen en een audiovisuele 

communicatie tot stand te brengen 

• Geen alleenstaande verwijsoplossing; alleen bedoeld ter ondersteuning van 2e lijns 

verwijzingen 

• Beelduitwisseling kan alleen plaatsvinden tussen twee ziekenhuizen die beide een EVOCS 

licentie hebben 

• Momenteel bezig met de uitrol van EVOCS 2.0 

• EVOCS 2.0 is niet backwards compatible 

• Implementatie binnen één dag (automatische updates) 

 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen):  

alleen ondersteunend aan verwijzing 
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ImageHub 

   • Verwijzing en ondersteunend beeldmateriaal kan in één verwijzing worden verzonden 

• Landelijke dekking mogelijk 

• Laagdrempelige implementatie 

• Audit-trail maakt controle achteraf mogelijk 

• Push-oplossing waarbij de ontvangend arts een e-mail ontvangt met een link 

 

• Nog niet operationeel 

• Beelduitwisseling kan alleen plaatsvinden tussen twee ziekenhuizen die beide gebruik maken 

van de ImageHub of gebruik maken van een XDS-infrastructuur 

• Artsen kunnen - na registratie - direct gebruik maken van de ImageHub voor het verwijzen van 

patiënten 

o De ImageHub werkt volledig via de browser 

• De ImageHub kan optioneel worden gekoppeld aan de PACS'en en Ziekenhuis Informatie 

Systemen. Voor de implementatie van deze koppelingen werkt ImageHub samen 

met Medischegevens.nl 

• BIG-geregistreerde arts moet medewerkers per persoon machtigen 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen): 0% 
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Dutch Health Hub 

• Gegevensopslag gebeurt vendor neutraal 

• Medische gegevens worden niet fysiek doorgegeven aan andere zorginstellingen, er wordt 

alleen inzicht verleend 

• Gegevens staan onder regie van de zorgconsument en/of professional 

• Een dienst is nooit de eigenaar van onderliggende gegevens 

• De zorgprofessional kan waarde toevoegen aan de gegevens 

• Diensten kenmerken zich door gebruikersgemak en mogelijkheden tot samenwerking tussen 

diensten 

• Diensten zijn eenvoudig schaalbaar 

• Mogelijkheid tot het anoniem delen van gegevens voor wetenschappelijke doeleinden 

• Door het standaardiseren van opgeslagen data kan de data makkelijk tussen verschillende 

zorginstellingen worden uitgewisseld 

 

• Data wordt buiten de zorginstelling opgeslagen, dat staat haaks op alle andere zorgmodellen 

waarbij informatie bij de bron blijft 

• Kleine gebruikersgroep, momenteel bestaat er een proeftuin met 15 deelnemers specifiek 

gericht op data uitwisseling m.b.t. mammografie. 

• Focus op research, niet primair zorgproces 

Geschat marktaandeel  
(tweedelijns verwijzingen): 0% 



Verwijsoplossingen 2e lijn naar care 
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POINT 

   • Overzicht van een transferdossier in één oogopslag beschikbaar voor iedere zorgverlener 

• POINT  maakt het mogelijk om ook geaggregeerde informatie te krijgen waardoor de hele 

zorgketen geanalyseerd kan worden 

• POINT ondersteunt het gehele transferproces met workflow processen 

• Landelijke dekking voor overdracht 

• Vanwege transmurale overdracht is een additionele koppeling nodig met een  ZIS voor het 

opvragen van de actuele medicatie 

• POINT biedt altijd een totaal overzicht, hierdoor is het lastig om privacy gevoelige informatie 

achterwege te laten. Patiënt moet wel van te voren toestemming geven voor het delen van 

informatie 

• Door SaaS model direct in gebruik te nemen 

 

  

Geschat marktaandeel  
(transfers): 20% 
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ZorgMail 

• Marktaandeel van elektronische berichtgeving zeer hoog (90%), onduidelijkheid over 

marktaandeel verwijzingen 

• Integratie: Berichten worden veelal direct gekoppeld aan het EPD/ Ziekenhuis Informatie 

Systeem (ZIS) 

• Efficiëntie: Berichten worden automatisch gegenereerd en verzonden uit het HIS 

• Onweerlegbaarheid: Afzender en ontvanger kunnen niet ontkennen 

• Betrouwbaarheid: Zekerheid over transport 

• SPAM-vrije omgeving: Verzender en ontvanger zijn bekend 

• Maakt gebruik van EDIFACT standaard en HL7v ’x’ 

• Is in staat om de patiëntgegevens uit de verzonden berichten/verwijzing te consolideren met 

de patiëntgegevens uit het ZIS via de service ‘messagelink’ (werkt zowel tussen applicaties als 

tussen persoon en applicatie) 

• Is in staat om de berichten in verschillende formaten af te leveren (HL7vx, PDF, EDIFACT, etc.) 

 

• Alleen directe communicatie mogelijk, biedt geen verdere ondersteuning voor het 

verwijsproces 

• Biedt geen ondersteuning bij het inhoudelijk aanvullen van de verwijzing 

• Alleen werkzaam tussen zorginstellingen welke beide zijn aangesloten op ZorgMail 

• Doorlooptijd van ongeveer 3 tot 4 weken 

• Implementatie hangt af van het aantal poliklinieken 

Geschat marktaandeel  
(transfers): 1-5% 
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