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1 Introductie van de Handreiking
Leeswijzer
Dit is versie 1.4 van de Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains.
In dit document wordt verwezen naar een aantal andere documenten, onder meer via hyperlinks.
De

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains bestaat uit de volgende onderdelen:
o
o
o

o
o
o

Hoofdstuk 1.1 bevat de probleemstelling, opdracht, doelstelling en uitgangspunten voor
de Handreiking.
Hoofdstuk 1.2 beschrijft relevante aspecten rondom (interregionale) interoperabiliteit en
een uitleg over de IHE profielen XDS en XCA.
Hoofdstuk 1.3 is een toelichting op de in hoofdstuk 2 uitgewerkte afspraken. Kennis van
de inhoud van deze hoofdstukken is nodig om de afspraken te kunnen begrijpen en toepassen.
Hoofdstuk 2 beschrijft de afspraken zelf, gerangschikt volgens het interoperabiliteitsmodel.
Hoofdstuk 3 bestaat uit bijlagen met voorbeelddocumenten en templates, gerangschikt
volgens het interoperabiliteitsmodel
Hoofdstuk 4 bevat algemene bijlagen zoals een verklarende woordenlijst.

1.1 Inleiding
In verschillende regio’s in Nederland zijn vanuit samenwerkende zorginstellingen die medische informatie willen uitwisselen de zogenaamde Regionale Samenwerkings Organisaties (RSO’s) ontstaan.
Deze RSO’s verzorgen betrouwbare en infrastructuren waarover deze informatie (beelden, documenten) kunnen worden gedeeld, vaak via meerdere technische infrastructuren.
Steeds meer RSO’s bieden voor het uitwisselen van beelden en documenten een infrastructuur die is
gebaseerd op internationale profielen en standaarden, XDS (Cross-enterprise Document Sharing).
XDS is een van de vele ‘profielen’ die door IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) zijn opgesteld.
XDS infrastructuren maken uitwisseling tussen zorgorganisaties mogelijk. In eerste instantie zijn dat
vaak ziekenhuizen die documenten en beelden willen uitwisselen, met daaromheen de mogelijkheid
om ook huisartsen, apotheken, JGZ, GGZ, VVT, op het netwerk te laten aansluiten, en in toenemende
mate ook patiënten.
Een XDS infrastructuur maakt uitwisseling van medische beelden en documenten mogelijk tussen
zorginstellingen binnen een zogenaamd Affinity Domain. Een Affinity Domain kan worden gezien als
een omgeving / infrastructuur waarbinnen de medische informatie op een veilige en snelle manier
kan worden gedeeld. Een XDS Affinity Domain maakt het mogelijk om informatie die binnen het netwerk is aangemeld, op alle aangesloten zorginstellingen te ontsluiten ().
Een van de voordelen van deze gestandaardiseerde architectuur is, dat oplossingen van verschillende
leveranciers per definitie met elkaar kunnen communiceren, doordat de componenten waaruit de
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infrastructuur bestaat via standaard communicatieprotocollen werken. Daarnaast is XDS een profiel
dat over de hele wereld wordt ingezet voor het opzetten van zulke infrastructuren.
Bij het inrichten van een Affinity Domain moeten er allerlei afspraken worden gemaakt tussen de
verschillende deelnemende zorgorganisaties, en met de RSO die zorg draagt voor (de goede werking
van) de infrastructuur. Het gaat hierbij om juridische, bestuurlijke, organisatorische, zorglogistieke,
medisch inhoudelijke en technische afspraken. Deze afspraken worden door de deelnemende zorginstellingen, meestal in samenwerking met een RSO, vastgelegd in een aantal uitgangspunten, contracten, richtlijnen, voorbeelddocumenten en aansluitvoorwaarden, waaraan de partijen die binnen het
Affinity Domain informatie uitwisselen zich dienen te houden. Op basis van zulke gezamenlijke afspraken ontstaat een veilige en betrouwbare omgeving voor het delen van medische beelden en
documenten binnen een Affinity Domain.
Interregionale uitwisseling – het probleem
Wanneer patiënten ook buiten de eigen regio zorg krijgen, moet ook deze informatie ontsloten kunnen worden, en ontstaat de noodzaak om meerdere Affinity Domains te kunnen verbinden. Dit heeft
geleid tot de ontwikkeling van het IHE-profiel XCA (Cross-Community Access), waarmee Affinity Domains op gestandaardiseerde manier met elkaar kunnen worden verbonden. Bij het koppelen van
meerdere Affinity Domains ontstaat echter het probleem, dat deze op verschillende manieren kunnen zijn ingericht en georganiseerd. Want hoewel er in de XDS profielbeschrijving veel zaken zijn
vastgelegd, zijn er toch onderdelen waar IHE geen uitspraken over doet, onder andere omdat de
invulling ervan in verschillende landen anders wordt ingericht, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. IHE profielen zijn weliswaar implementatierichtlijnen, maar ze laten toch nog voldoende vrijheidsgraden open waardoor er verschillen in de uiteindelijke implementaties van XDS infrastructuren
kunnen ontstaan. In een situatie waarin meerdere Affinity Domains interoperabel moeten zijn, moeten deze vrijheidsgraden worden ingeperkt, en moeten er overkoepelende afspraken worden gemaakt.
Maar het opzetten van een Affinity Domain behelst meer dan allen het technische gedeelte. Er moeten afspraken worden gemaakt over hoe wettelijke aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden,
governance, toegangscontrole, foutafhandeling, inrichting van metadata en dergelijke moeten worden geregeld, ook tussen de regio’s / Affinity Domains. Wanneer dit niet goed is geregeld, kan dit
leiden tot veiligheids- en kwaliteitsproblemen.
Interregionale uitwisseling – de oplossing
Door het vastleggen van afspraken op alle interoperabiliteitsniveaus kunnen XDS netwerken volgens
dezelfde regels worden ingericht, waardoor de verschillende Affinity Domains kunnen vertrouwen op
een gemeenschappelijk kwaliteits- en veiligheidsniveau.
Een elegante oplossing voor het bereiken van betrouwbare en veilige interregionale uitwisseling is
het opstellen van een gezamenlijke set uitgangspunten, afspraken, voorbeeldcontracten, configuraties en templates, op alle lagen van interoperabiliteit, die door alle Affinity Domains moeten worden
gebruikt: interoperabiliteit tussen systemen bestaat voor een belangrijk deel uit een gelijke inrichting
binnen de systemen. Hierdoor is het uitwisselen van patiëntgegevens niet meer gebonden aan één
bepaald Affinity Domain, en is XDS schaalbaar geworden.

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

10

Dit document, de Handreiking voor Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains is een eerste versie
van deze gezamenlijke set van afspraken. Ze is tot stand gekomen door de Werkgroep Interoperabiliteit van het Regionaal Architectuur Platform, in opdracht van het Regioplatform, een netwerk van de
Regionale Samenwerkings Organisaties (RSO’s) in Nederland. Het vormt de praktische basis voor het
tot stand brengen van veilige en efficiënte uitwisseling van medische informatie binnen en tussen
XDS netwerken, en voor een toetsbare kwaliteitsmeting van die netwerken.

1.1.1 Vraagstelling
Het Regioplatform heeft de volgende vragen geformuleerd:
 Welke afspraken moeten er op bestuurlijk en organisatorisch niveau worden gemaakt tussen XDS
Affinity Domains, om interoperabiliteit en veilige gegevensuitwisseling te kunnen waarborgen?
 Hoe kunnen we komen tot een gemeenschappelijke en breed gedragen set van afspraken,
methodieken en contracten, die door alle regio’s wordt gebruikt bij de inrichting van hun infrastructuur?
 Welke set van afspraken is er tussen alle Affinity domains in Nederland gewenst, om te bereiken
dat uiteindelijk een complete Nederlandse (XDS-)infrastructuur kan ontstaan?

1.1.2 Opdrachtstelling
Het Regioplatform heeft de opdracht gegeven om te komen tot een gemeenschappelijke, overkoepelende set van uitgangspunten, randvoorwaarden, afspraken, richtlijnen, methodieken en voorbeeldcontracten, die door de regionale organisaties kunnen worden gebruikt voor de inrichting van hun
organisatie en infrastructuur, om te komen tot een consistente, coherente en veilige uitwisseling van
medische informatie tussen verschillende XDS Affinity Domains. Het Regionaal Architectuur Platform
heeft hiertoe een werkgroep geformeerd die deze opdracht heeft uitgevoerd, de Werkgroep Interoperabiliteit. De Werkgroep Interoperabiliteit bestaat uit leden van het Regionaal Architectuur
Platform en van Nictiz.

1.1.3 Doel
De werkgroep Interoperabiliteit heeft zich met het project ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS
Affinity Domains’ tot doel gesteld een document op te stellen waarmee interoperabiliteit tussen XDS
netwerken (gebaseerd op IHE profielen) op eenduidige manier kan worden gerealiseerd.
De Handreiking vormt de basis van een toetsbare set aansluitvoorwaarden waaraan een Affinity Domain zich dient te houden. Het kan worden gebruikt als kwaliteitscriterium van een XDS Affinity Domain zelf, en voor de inrichting van een interregionale infrastructuur.
De handreiking is op zich geen programma van eisen, maar kan wel de basis daartoe vormen.
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1.1.4 Doelgroep
Dit document is bedoeld voor bestuurders, managers, informatiearchitecten, analisten en technici
die betrokken zijn bij het opzetten, inrichten en/of onderhouden van XDS Affinity Domains. Aangezien de Handreiking zowel bestuurlijke, organisatorische, zorginhoudelijke als technische aspecten
belicht, kan dit document door meerdere doelgroepen worden geraadpleegd. Het meerlagenmodel
van Nictiz is gebruikt voor de hoofdstukindeling en biedt overzicht op de verschillende onderdelen
van het document. Het geeft ook aan, dat voor het opzetten van een XDS Affinity Domain samenwerking tussen verschillende partijen met verschillende expertise nodig is, en dat aandacht moet
worden besteed op alle interoperabiliteitsniveaus.
Een integrale en multidisciplinaire benadering een noodzaak is voor het welslagen van de implementatie.

1.1.5 Uitgangspunten
Dit document is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
 Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains kan het beste worden gewaarborgd wanneer de
XDS Affinity Domains zo veel mogelijk gebruik maken van dezelfde afspraken voor de inrichting
ervan. Daartoe moet een gezamenlijke set aansluitvoorwaarden en inrichtingsprincipes in een
document worden vastgelegd.
 Voor informatie-uitwisseling tussen verschillende Affinity Domains dienen afspraken te worden
gemaakt op meerdere organisatieniveaus. Hierbij wordt uitgegaan van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz.
 De afspraken worden op initiatief van, en in gezamenlijkheid met, de deelnemende partijen opgesteld.
 De afspraken dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van open, internationale en in de praktijk
bewezen standaarden en profielen.
 Elke deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor het eigen Affinity Domain.
 Nieuwe afspraken met betrekking tot uitwisseling tussen Affinity Domains dienen te worden
gemaakt op het niveau van de deelnemende RSO’s (of andere beheerders van het Affinity Domain).
 Dit document dient als inrichtingsprincipe voor een RSO (of andere Affinity Domain beheerder)
voor een Affinity Domain, en voor een interoperabele uitwisselbaarheid met andere XDS Affinity
Domains.

1.1.6 Gebruik van open internationale standaarden en profielen
Een van de uitgangspunten is het gebruik van open, internationaal geaccepteerde standaarden en
profielen. Dit heeft een aantal voordelen:
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Kwaliteit – Standard Developing Organizations (SDO’s) bieden de mogelijkheid om informatie op
een eenduidige wijze vast te leggen. Bovendien bieden de SDO’s vaak ook de mogelijkheid tot
gestandaardiseerde kwaliteitsmeting en kwalificering.
Veiligheid – bij op standaarden gebaseerde oplossingen kan de veiligheid ook op een uniforme
manier worden georganiseerd door het opstellen van uniforme afspraken, en gebruikmaking van
speciaal voor dat doel opgestelde integratieprofielen.
Herbruikbaarheid – gestandaardiseerde onderdelen / modules kunnen voor meerdere doeleinden en in meerdere landen worden gebruikt.
Efficiëntie – aansluiten op internationale standaarden en profielen maakt het mogelijk om gebruik te maken van werk dat internationaal wordt verricht.
Duurzaamheid – aansluiten bij en gebruik maken van internationale initiatieven.
Schaalbaarheid – veel SDO’s bieden een scala aan samenhangende functionaliteiten waarmee de
zorgICT kan worden ondersteund. Internationale standaardisatie maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van internationale software, en om communicatie over de grenzen heen te realiseren.
Controleerbaarheid – mogelijkheid tot gestandaardiseerd testen en het uitreiken van kwaliteitsmarkeringen.
Keuzevrijheid – op profielen en standaarden gebaseerde software kan van meerdere leveranciers
orden betrokken - minder kans op vendor lock-in.
Toekomstvastheid – breed gedragen, internationale en open standaarden en profielen zorgen
voor continuïteit van de oplossing, en maken het mogelijk om gebruik te maken van de internationale doorontwikkeling van deze standaarden en profielen.

1.1.7 Verwachte voordelen
De Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains:
 Is het resultaat van een vraag vanuit de RSO’s zelf, waardoor het draagvlak breed is;
 Vormt een praktische implementatiegids van XDS Affinity Domains, op alle niveaus van interoperabiliteit. Het vormt de basis voor afspraken tussen Affinity Domains over inrichting en configuratie. Dit verhoogt de kwaliteit en consistentie van de systemen.
 Maakt gebruik van bestaande internationale standaarden en profielen, maar legt ook onderdelen
vast op landelijk niveau. Dit voorkomt onduidelijkheden en ‘locale’ oplossingen, waardoor de
kwaliteit van de oplossing beter is gewaarborgd.
 Maakt betere afspraken met leveranciers en systeeminrichters mogelijk. Door verwijzing naar de
Handreiking zijn geen lange specificatietrajecten meer nodig, ontstaat er een consistent kwaliteitsniveau, en biedt de mogelijkheid om gezamenlijk nieuwe functionaliteiten te realiseren op
basis van dezelfde infrastructuren (vraagbundeling).
 Maakt inkoop transparant, toetsbaar en zorgt voor duidelijke afspraken. Door gestandaardiseerde aanpak kunnen lagere implementatie- en beheerskosten worden gerealiseerd.
 Vormt de basis van een toetsbare kwaliteitsmeting van de verschillende XDS infrastructuren.
 Onderdelen van de Handreiking kunnen op den duur ook internationaal worden geïntroduceerd
(zoals de inrichting van de XDS metadata), waardoor een breder draagvlak en gezamenlijke ontwikkeling mogelijk wordt.
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1.1.8 Verdere ontwikkeling van de Handreiking
Dit is de eerste versie van de Handreiking, waarin de basisvoorwaarden voor interoperabiliteit tussen
XDS Affinity Domains zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zullen in volgende versies worden uitgebreid en verfijnd.

1.2 Achtergrondinformatie
In dit hoofdstuk wordt een aantal relevante aspecten rondom het begrip interregionale interoperabiliteit besproken.

1.2.1 Interoperabiliteit - Afspraken op meerdere niveaus
De term ‘interoperabiliteit’ is veelomvattend. Het beschrijft alle maatregelen die moeten worden
genomen, door meerdere stakeholders, om te komen tot veilige, betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling. Een van de definities van interoperabiliteit:
Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten of andere eenheden (bijvoorbeeld organisaties of landen) om met elkaar te communiceren en interacteren. Om dit te bewerkstelligen zijn standaarden, protocollen en procedures
nodig voor de afstemming van de verschillende entiteiten op elkaar. (Wikipedia)

Interoperabiliteit is een begrip dat door meerdere partijen vaak vanuit de eigen invalshoek wordt
geïnterpreteerd, en vaak wordt daarbij over het hoofd gezien dat de andere organisatie- en kennisniveaus ook noodzakelijk zijn bij een succesvolle implementatie.
1.2.1.1

Model voor Interoperabiliteit

Voor een goed inzicht in de verschillende aspecten die relevant zijn bij het opzetten van interoperabiliteit tussen systemen is het Nictiz meerlagenmodel opgesteld. Het meerlagenmodel, dat inmiddels
ook op Europees niveau1 is geadopteerd als standaardmodel (eHealth Network), toont de verschillende aandachtsgebieden die betrokken zijn bij het tot stand brengen van interoperabele systemen.
Er zijn verschillende indelingen en modellen mogelijk, maar dit model vermijdt technische termen en
maakt duidelijk, dat er afspraken moeten worden gemaakt op en tussen alle niveaus, en dat er afstemming moet zijn tussen alle betrokken partijen.

1

Antilope – zie http://www.antilope-project.eu/wp-content/uploads/2013/05/D1.2a-Educational-materialpresentation-v1_4.pdf
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Figuur 1 - Antilope interoperabiliteitsmodel

In onderstaand figuur zijn de verschillende stakeholders aangegeven die bij de verschillende interoperabiliteitsniveaus zijn betrokken:

Figuur 2 - Interoperabiliteit - verschillende stakeholders
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De verschillende interoperabiliteitsniveaus van het model worden hieronder kort beschreven.
Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving geven de grenzen aan die gelden voor uitwisseling van medische informatie.
Op dit niveau worden afspraken vastgelegd over de invulling van de relevante wet- en regelgeving.
Het gaat dan vooral om afspraken over de implementatie van de wet- en regelgeving (in een aantal
inrichtingsprincipes) vast te leggen. Op internationaal niveau wordt deze laag benut voor het afstemmen van wet- en regelgeving in de verschillende landen.
NB: aangezien de wet- en regelgeving voor alle partijen binnen een land hetzelfde is, wordt deze laag
op voor locale, regionale of nationale projecten vaak weggelaten bij projecten waarbij de wet- en
regelgeving een kleinere rol speelt.
Organisatiebeleid
In deze laag worden afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau tussen samenwerkende organisaties:
organisatie van de governance, samenwerkingscontracten, raam- en bewerkersovereenkomsten,
maar ook aan afspraken over privacy en security, patient consent, gelijke inrichting van de infrastructuur en dergelijke.
Zorgprocessen
In elk zorgtraject, maar vooral bij ketenzorg, multidisciplinaire behandelteams en andere samenwerkingsverbanden zijn afstemming en samenwerking van vitaal belang. Overzicht over het gehele zorgtraject van de patiënt, inzicht in de status van het proces, en inzage in de resultaten die door de verschillende zorginstellingen en zorgprofessionals zijn gegenereerd, verbeteren de kwaliteit en efficiëntie van zorg. In deze laag worden zorglogistieke aspecten geregeld: hoe houdt men elkaar op de
hoogte van de voortgang van het zorgproces, welke informatie is gegenereerd, wat zijn de volgende
stappen, kortom: hoe krijgt men zicht op het hele zorgproces, en op de informatie die daarbij op de
verschillende locaties is gegenereerd. Op dit niveau worden trajecten geanalyseerd en wordt gekeken hoe de procesonderdelen efficiënter op elkaar kunnen aansluiten. Op dit niveau worden use
cases en beschreven, workflows gedefinieerd, informatieoverdracht afgestemd, en wordt inzicht in
de zorglogistieke processen mogelijk gemaakt.
Informatie
Op dit niveau wordt de over te dragen informatie functioneel beschreven. Dit houdt in, dat zorgprofessionals aangeven welke informatie-elementen, en op welk detailniveau, minimaal dienen te worden uitgewisseld. Ook de mogelijke waarden die een bepaald begrip kan aannemen worden hier
vastgelegd. Hoewel informatie ook als vrije tekst kan worden overgedragen, is het structureren en
coderen van de over te dragen informatie wenselijk, zowel voor het vastleggen van informatie bij de
bron als bij het uitwisselen, inkijken en importeren door een ontvangende partij. Door het structureren van (een deel van) de informatie kan deze ook desgewenst worden geïmporteerd door de ontvangende ICT systemen. Hierbij moeten dan afspraken worden gemaakt over de volgende onderdelen:
 Dataset - Welke informatie wordt gestructureerd overgedragen? En welke data-elementen en
waardenlijsten worden hierbij gebruikt?
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Terminologie – hiermee worden de begrippen, en de waarden die deze kunnen aannemen, gekoppeld aan gestandaardiseerde begrippen (terminologie). Hiermee kunnen in principe systemen
‘begrijpen’ om welke begrippen en waarden het gaat. Gecodeerde begrippen kunnen bijvoorbeeld ook worden gekoppeld aan vertalings-tabellen, decision support systemen en dergelijke.

Bij de overdracht van informatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gestandaardiseerde, generieke gegevensblokken (zie ook zorginformatie bouwstenen), die in verschillende combinaties kunnen worden ingezet als gestandaardiseerde onderdelen waarmee een overdrachtsdocument of –
bericht kan worden ingevuld, naast de meer specifieke informatie die vaak nog tekstueel wordt
overgedragen.
Op het niveau Informatie worden de functionele specificaties vastgelegd. Deze vormen de basis voor
de technische specificaties, die op het Applicatieniveau worden beschreven. Hiermee worden de
generieke specificaties losgeschakeld van de technische ‘verpakking’ van de informatie.
Applicaties
Op dit niveau moeten er afspraken worden gemaakt over de integratie van de diverse applicaties
waartussen informatie wordt uitgewisseld, in zowel de aanleverende als de ontvangende organisaties. Afspraken over het technische uitwisselingsformaat van de over te dragen informatie (zoals HL7
CDA, FHIR of andere formats) bepalen hoe de over te dragen informatie wordt gestructureerd. Door
een gezamenlijk afgesproken formaat waarin de informatie wordt ‘verpakt’ kunnen ICT systemen aan
de ontvangende kant de gestructureerde gegevenselementen automatisch in het eigen systeem importeren.
Daarnaast worden op dit niveau afspraken over systeem configuraties, en zo nodig ook over de user
interface vastgelegd.
Welke gegevens er in een document of bericht worden overgedragen hangt af van de context, bijvoorbeeld een overdrachtsdocument, ontslagbrief, medicatieoverzicht, multidisciplinair overleg,
patient summary, et cetera. De context bepaalt dus het verpakkingsformaat (applicatielaag), terwijl
de inhoud van de zorginformatiebouwstenen zoveel mogelijk hetzelfde blijft (informatielaag).
Infrastructuur
De technische infrastructuur bepaald op welke manier de betrokken informatiesystemen gegevens
uitwisselen. Deze laag regelt de infrastructuur voor de communicatie tussen systemen in de verschillende zorg organisaties. Op dit niveau worden afspraken vastgelegd over de inrichting van infrastructuren, netwerken, IP-nummers, SAML tokens en andere onderdelen die de systemen technisch met
elkaar verbinden. In deze laag vallen bijvoorbeeld de XDS netwerken.

1.2.1.2

Governance

Een van de belangrijkste eigenschappen van een Affinity Domain is dat er gebruik wordt gemaakt van
één index (Registry in XDS termen) van waaruit alle beschikbare documenten kunnen worden benaderd. Het beheer van deze Registry en de bijhorende systemen (bijvoorbeeld voor logging, beveiliging, patiënt toestemming en dergelijke) ligt in handen van één partij. In veel gevallen zal een RSO de
aangewezen partij zijn voor het beheren en exploiteren van deze centrale componenten, maar ook
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een zorginstelling of een categorale organisatie kan deze rol uitvoeren. Voor de uitwisseling tussen
Affinity Domains dienen afspraken op dit niveau te worden gemaakt. De governance betreft de organisatie, het beheer en het onderhoud van de systemen.

1.2.1.3

Security, privacy

De beveiliging en de privacy worden op meerdere niveaus geregeld, dit wordt weergegeven doordat
deze balk verticaal staat. Het betreft onder meer afspraken over de te volgen wetten, normen en
richtlijnen, het afschermen van informatie die door de patiënt niet voor uitwisseling is vrijgegeven,
de kwaliteit van de informatie zelf, overdracht van informatie, de beveiliging van de informatie zelf
(encryptie), en de beveiliging van de communicatielijnen en de ICT systemen. Ook de toestemming
van de patiënt, op welke wijze en op welk detailniveau, is hierbij relevant.
1.2.1.4

Standaarden en profielen, kwalificeren

Afspraken over de te gebruiken standaarden en profielen (implementatiehandleidingen) moeten ook
op meerdere lagen van interoperabiliteit worden gemaakt. Onderstaand diagram geeft een beeld
van de verschillende organisaties, standaarden en profielen die kunnen worden ingezet bij de verschillende niveaus van interoperabiliteit.
NB: De selectie van toe te passen standaarden en profielen is overigens afhankelijk van de use case
die moet worden ondersteund: in de verpleegkunde worden andere vakgebiedspecifieke standaarden gebruikt dan voor de cardiologie, de chirurgie, radiologie et cetera.

Figuur 3 - Interoperabiliteit – voorbeelden van inzet van standaarden en profielen

Door het inzetten van standaarden en profielen is het ook mogelijk om gebruik te maken van de gestandaardiseerde testmogelijkheden die door standaardisatie-organisaties als IHE en Continua Health
Alliance (CHA) worden aangeboden. Hierdoor wordt de kwaliteit van testen, en de mogelijkheid om
onderdelen van de software te kwalificeren beter geregeld.
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Op dit niveau wordt ook het testen en kwalificeren behandeld.
Opmerking: De verticale lagen worden vaak weggelaten omdat ze impliciet als onderdeel in elke laag
wordt verondersteld.

1.2.2 Uitwisseling binnen Affinity Domains - XDS

1.2.2.1

Organisatie

Op de homepage over XDS van de IHE Wiki-site wordt een definitie van een Affinity Domain gegeven:
“An XDS Affinity Domain is a group of healthcare enterprises that have agreed to work together using
a common set of policies and share a common infrastructure.” Hiermee wordt benadrukt, dat bij het
opzetten van een Affinity Domain er in de eerste plaats de bereidheid tot samenwerking moet zijn.
In de praktijk bestaat een XDS Affinity Domain vaak uit samenwerkende zorginstellingen in een bepaalde regio, in samenwerking met een RSO (Regionaal Samenwerkings Organisatie) die de gedeelde
infrastructuren inricht.
Een Affinity Domain kan op verschillende niveaus zijn ingericht:
- Lokaal (binnen een ziekenhuis of groep van gefuseerde ziekenhuizen)
- Regionaal (meerdere zorginstellingen binnen een bepaalde geografisch gebied)
- Landelijk (momenteel zijn hiervan nog geen voorbeelden)
Categoraal (rondom een bepaald ziektebeeld of een bepaalde functionaliteit).
Een voorbeeld van een categoraal netwerk is het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, MammoXL.
Dit XDS Affinity Domain is specifiek ingericht voor het uitwisselen van gegevens rondom de borstkankerscreening en is landelijk georganiseerd.
Daarnaast zijn ook andere initiatieven om XDS Affinity Domains in te richten voor specifieke functionaliteit, zoals een infrastructuur voor Multidisciplinair Overleg. XDS infrastructuren kunnen dus op
meerdere organisatorische en geografische assen worden georganiseerd.

1.2.2.2

Techniek - XDS

De uitwisseling van medische beelden en documenten tussen zorginstellingen door regionale netwerken is de laatste jaren toegenomen en breidt zich snel uit. De gebruikte infrastructuur voor deze
regionale uitwisseling is XDS (Cross-enterprise Document Sharing), een op open en internationale
standaards gebaseerde infrastructuur die door de IHE is gedefinieerd.
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Figuur 4 - XDS schema: actoren en transacties

XDS definieert Transacties (formele interfaces, berichtuitwisseling) tussen Actoren (functionele modules), gebruikmakend van reeds bestaande standaarden. XDS is dus geen software, maar een set
van implementatierichtlijnen die door verschillende leveranciers wordt gebruikt om modules te
bouwen die door hun voorgedefinieerde berichtpatronen (transacties) met elkaar kunnen communiceren. Dit houdt in, dat een Document Source van leverancier A informatie kan uitwisselen met een
Document Repository van leverancier B, enzovoort. Hierdoor ontstaat een gestandaardiseerde, leverancieronafhankelijke omgeving.
De werking van XDS kan als volgt worden beschreven.
Documenten opslaan: een Document Source (bijvoorbeeld een applicatie op een afdeling waar aanvullend onderzoek wordt verricht) stuurt een zojuist gegenereerd document (beeld, verslag etc.),
samen met de daarbij behorende metadata, naar een Document Repository (opslagomgeving voor
beelden en/of documenten) [ITI-41, zie figuur 4].
De Document Repository slaat het bestand op, en stuurt vervolgens de metadata (aangevuld met de
eigen metadata over hoe het bestand weer kan worden opgehaald) naar de Document Registry [ITI42]. De Document Registry bestaat uit een centrale index waarin deze metadata worden opgeslagen.
Opvragen: de Document Consumer vraagt aan de Document Registry welke bestanden er van een
bepaalde patiënt beschikbaar zijn [ITI-18]. De Document Registry stuurt een lijst met de beschikbare
documenten van alle aangesloten locaties terug. De gebruiker van de Document Consumer kiest
vervolgens een van de bestanden uit de lijst, waarna de Document Consumer het gekozen document
opvraagt aan de Document Repository [ITI-43], en deze vervolgens toont aan de eindgebruiker.
Enkele opmerkingen:
 In een XDS infrastructuur is er altijd maar één Document Registry. Alle andere Actoren kunnen in
meervoud voorkomen. Opslag kan dus bijvoorbeeld op meerdere locaties en servers plaatsvinden, dit maakt het systeem ook zo flexibel. Document Consumers kunnen in verschillende systemen worden geïnstalleerd (zoals ZIS, HIS, PGD).
 De verschillende Actoren in een XDS infrastructuur zijn zodanig gedefinieerd, dat deze afkomstig
kunnen zijn van verschillende leveranciers. Aangezien de communicatie tussen de Actoren is
vastgelegd in de Transacties, kunnen alle systeemonderdelen op eenduidige manier met elkaar
communiceren.
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XDS is content-agnostic, dat wil zeggen dat er in principe elk type document mee kan worden
opgeslagen, onafhankelijk van het functionele of technische type, het bestandsformaat, de inhoud van het document, of het doel.
Bij de implementatie van het XDS profiel zijn twee IHE profielen die verplicht moeten worden
geïmplementeerd: ATNA (Audit Trail and Node Authentication) en CT (Consistent Time).
ATNA is een profiel waarmee alle activiteiten op de XDS infrastructuur worden gelogd (welke
persoon uit welke instelling heeft welke gegevens wanneer gezocht en/of ingezien).
CT is een synchronisatieprotocol waarmee verschillende systemen dezelfde tijd hanteren.

XDS-i – uitwisselen van beelden
Hoewel XDS in principe voor alle soorten bestanden geschikt is, is er voor de uitwisseling van beelden
een uitbreiding op XDS gedefinieerd, XDS-i (XDS for Imaging). Hierbij wordt rekening gehouden met
specifieke eigenschappen van de DICOM standaard. Onderstaand schema toont de Actoren en
Transacties voor XDS-i:

Figuur 5 - XDS-i schema

Opmerkingen over XDS-i:
Het ophalen van beelden kan via een drietal transacties verlopen. Dit zijn de volgende transacties:
- RAD-16 (DICOM query retrieve)
- RAD-55 (WADO, gebruik van webservices)
- RAD-69 (Retrieve Imaging Document Set, via SOAP).

De DICOM beelden worden bij XDS-i niet in de Repository opgeslagen, maar blijven in het PACS systeem staan. In de XDS Repository worden alleen de zogenaamde KOS objecten (Key Object Selection
documenten) opgeslagen, die als een soort indexbestand toegang geven tot de beelden die bij een
bepaalde studie horen. De DICOM beelden staan dus fysiek in het PACS, maar kunnen vanuit de XDS
infrastructuur worden ontsloten.
Voor meer technische informatie over XDS-i, zie de IHE website:
http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_TF_Vol1.pdf
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1.2.3 Uitwisseling tussen Affinity Domains - XCA
1.2.3.1

Organisatie

Hoewel de meeste informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen binnen een Affinity Domain
plaatsvindt, bestaan er ook samenwerkingsverbanden met zorginstellingen die buiten de regio vallen, en dus buiten het eigen Affinity Domain. Informatie van een patiënt kan in meerdere systemen,
en in meerdere Affinity Domains zijn opgeslagen. Hoe kan deze informatie vanuit de eigen werkplek
worden ontsloten? Voor XDS infrastructuren wordt dit geregeld via een ander IHE profiel, CrossCommunity Access (XCA).
1.2.3.2

Techniek - XCA

Er is een toenemende vraag naar het koppelen van Affinity Domains, waardoor de mogelijkheid tot
informatie-uitwisseling zich transparant over meerdere XDS netwerken uitstrekt.
Voor het uitwisselen van gegevens tussen regio’s bestaat de mogelijkheid om de Affinity Domains
aan elkaar te koppelen het IHE profiel Cross-Community Access (XCA). XDS systemen die zijn uitgebreid met XCA hebben een ‘gateway’ systeem dat, simpel gezegd, als doorgeefluik fungeert bij het
opvragen van beelden en documenten bij een andere regio. De XCA gateway is een extra functionaliteit bovenop de XDS infrastructuur; dit houdt in dat zorginstellingen gebruik kunnen maken van de
reeds aanwezige XDS infrastructuur. Onderstaande figuur is hiervan een schematische weergave:

Figuur 6 - XCA schema
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De werking van uitwisseling van patiëntgegevens bij XCA is als volgt.
Een Document Consumer vraagt of bepaalde documenten of beelden beschikbaar zijn [ITI-18]. Dit
levert een lijst op van de beschikbare bestanden. Het sturen van dit verzoekt loopt nu echter niet
meer naar de Registry van het XDS Affinity Domain, maar gaat naar de Initiating Gateway van het
Affinity Domain [ITI-38]. De gateway is verantwoordelijk voor het doorzetten (routeren) van deze
vraag naar de eigen Registry, en naar gekoppelde Responding Gateways van andere Affinity Domains. De zoekvraag komt bij een ander Affinity Domain binnen, de Responding Gateway stuurt het
verzoek door naar de Registry van het andere Affinity Domain. Op deze manier wordt een lijst van
beschikbare documenten uit alle aangesloten Affinity Domains aangemaakt.
Wanneer de eindgebruiker een document uit deze lijst kiest uit een ander Affinity Domain, kan dit
met de transactie ‘’Cross-Gateway Retrieve” opgehaald [ITI-39].
Binnen een Affinity Domain is een systeem nodig dat de rol van deze gateway kan uitvoeren. Dit systeem kan bijvoorbeeld in beheer bij een RSO zijn.
Uitwisseling tussen Affinity Domains brengt echter een aantal randvoorwaardelijke veranderingen
met zich mee die impact hebben op de interregionale uitwisseling.
Deze randvoorwaardelijke zaken betreffen onderwerpen als:
- Identificatie en authenticatie van gebruikers
- Autorisatie van gebruikers
- Toestemming van de patiënt
- Logging
- Gebruikte metadata en waardenlijsten
Deze zaken dienen dus niet alleen binnen een Affinity Domain te zijn afgestemd, maar ook tussen
Affinity Domains, ze moeten in alle aangesloten Affinity Domains op dezelfde manier worden ingericht. Een voorbeeld is het gebruik van dezelfde metadata en waardenlijsten. Wanneer in Affinity
Domains andere metadata-sets worden gebruikt, dan kan het gebeuren dat bij een opvraag van documenten van een bepaald type deze niet gevonden worden, bijvoorbeeld wanneer het ene Affinity
Domain een bepaald onderzoek opslaat onder het type ‘echo onderbuik’ en in het andere hiervoor
het type ‘US abdomen’ wordt gebruikt (zie hoofdstuk 2.5.1 voor verdere toelichting.)
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Een ander voorbeeld betreft de toestemmingsregels van een patiënt voor het mogen uitwisselen van
zijn/haar medische gegevens. Voor de patiënt moet duidelijk zijn dat er ook toestemming moet worden gegeven voor inzage van gegevens vanuit een andere regio (zie ook hoofdstuk 2.4.1 voor verdere
toelichting.)
XDS-i en XCA
Beelden worden vanuit de ‘Imaging Document Consumer’ Actor via een RAD-69 transactie opgehaald
via de gateway. In het in de XCA profiel zijn de WADO (Web-Access to DICOM Objects, = RAD 55
transactie) en de DICOM Query Retrieve (=RAD-16) transacties niet opgenomen.

Figuur 7 - XCA en XCA-i. Blauwe actoren worden altijd gebruikt bij uitwisseling (documenten en beelden), de paarse actoren
alleen bij beelduitwisseling (XDS-i)

De ‘Initiating Gateway’ en de ‘Initiating Imaging Gateway’ actoren zijn in de praktijk vaak gegroepeerd in één systeem. Beide zijn verantwoordelijk voor het doorzetten van de zoekopdracht; de eerste is verantwoordelijk voor het ophalen van documenten en de tweede voor het ophalen van DICOM beelden.
Meer informatie over XCA is ook te vinden op de IHE Wiki, zie:
http://wiki.ihe.net/index.php?title=Cross-Community_Access en
http://wiki.ihe.net/index.php?title=Cross-Community_Access_for_Imaging

1.2.3.3
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Voor het opzetten van uitwisseling tussen Affinity Domains met behulp van XCA zijn er meerdere
oplossingen mogelijk. Deels zullen deze afhankelijk zijn van strategische keuzen van de regio’s, deels
door reeds bestaande infrastructuren of initiatieven.
Bij de uitwisseling van informatie tussen meerdere Affinity Domains zijn er meerdere topologieën
mogelijk. Onderstaand schema toont de belangrijkste.
NB: de ‘rondjes’ in de schema’s vertegenwoordigen XDS Affinity Domains, waarin schematisch één
Registry (lijst) en twee zorgorganisaties (H) zijn weergegeven. Per Affinity Domain kunnen natuurlijk
ook meer dan twee zorginstellingen zijn aangesloten.

Figuur 8 - Topologieën van informatie-uitwisseling tussen Affinity Domains

Men hoeft op dit moment nog niet meteen voor een bepaald topologie te kiezen. Bij het rechter
schema is er een centrale Responding Gateway, die kan doorlinken naar de andere Affinity Domains.
Dit heeft als voordeel, dat een zorginstelling maar één uitgaande Gateway hoeft op te zetten. De
vraag is wel, wie die centrale gateway zou moeten beheren. Totdat hier iets voor is opgezet lijkt een
point to point configuratie (optie A) tussen de verschillende XDS Affinity Domains te verkiezen, omdat (nog) geen centrale Gateway in Nederland is ingericht.
Let wel: bovenstaande diagrammen geven aan, dat uitwisseling tussen zorgorganisaties in verschillende Affinity Domains plaatsvinden op regionaal niveau, en dus niet direct tussen ziekenhuizen. Een
voorbeeld: Ziekenhuis A in Affinity Domain 1 communiceert dus via het eigen regionale Affinity Domain 1 met Affinity Domain 2, om informatie uit ziekenhuis B op te halen. Hiermee wordt de wildgroei aan mogelijke verbindingen beperkt, en is de veiligheid beter geborgd.
Opmerking: in een volgende versie van de Handreiking wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.

Enkele opmerkingen
- Uitwisseling vindt plaats tussen Affinity Domains, niet direct tussen zorginstellingen.
- De optimale architectuur hangt af van het aantal aan te sluiten Affinity Domains.
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Naarmate het aantal Affinity Domains groeit, wordt model B efficiënter. Naarmate het aantal aan
te sluiten regio’s stijgt, wordt ook het belang van een meta-index relevant.
impact analyse van omschakeling van het ene naar het andere model: wanneer tot die tijd er
slechts één XCA gateway is opgezet (met een andere Affinity Domain) lijkt de omschakeling mee
te vallen, aangezien alleen omgeschakeld hoeft te worden naar een ander Affinity Domain.
Naarmate het aantal aangesloten Affinity Domains groeit, kan het inzetten van een meta-index
nuttig zijn. Hiermee kan worden opgezocht welke Affinity Domains informatie van een bepaalde
patiënt hebben, zodat alleen deze Affinity Domains worden bevraagd. Over het algemeen weten
patiënten in welke ziekenhuizen zij behandeld zijn, daarnaast is op dit moment is het aantal aangesloten Affinity Domains nog te klein om een meta-index te rechtvaardigen.
Sommige ziekenhuizen zijn van plan om naast een regionale, ook een locale XDS infrastructuur in
te richten, voor het beheer van de eigen documenten en beelden. Dit is mogelijk, wel moet dan
worden uitgezocht of deze in het regionale netwerk moet worden opgenomen. In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat voor uitwisseling met andere zorginstellingen gebruik wordt gemaakt van de regionale XDS aansluiting (koppeling met het RSO Affinity Domain).
Een XDS infrastructuur kan worden ingezet om alleen de over te dragen documenten te delen
(waarbij het wordt gebruikt als een soort push systeem met notificatie), of om alle relevante documenten in het Affinity Domain beschikbaar te stellen. De laatste mogelijkheid biedt overzicht
op het gehele zorgtraject van de patiënt, en biedt tevens de mogelijkheid om alle medische documenten bijvoorbeeld via een PGD voor de patiënt / burger te ontsluiten.
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1.2.3.4

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Naarmate het aantal Affinity Domains stijgt, vervalt het bilaterale model vanwege de vele aansluitingen die er dan per Affinity Domain moeten worden gerealiseerd: n-1 aansluitingen.
Er blijven dan twee modellen over:
1. Stermodel (meer Affinity Domains)

Figuur 9 – Stermodel, uitgebreid

In dit model sluiten alle Affinity Domains aan op één centrale ‘hub’. Voordeel is, dat elk Affinity Domain slechts één verbinding naar buiten heeft. De centrale hub kan dan ook specifieke extra taken
kan gaan vervullen, zoals services op het gebied van landelijke lijsten, een hoge kwaliteit authenticatie en autorisatie, en andere diensten. Nadelen kunnen zijn: afhankelijkheid van 1 centrale hub, veel
verbindingen die vanuit 1 hub moeten worden bediend, en juridische en organisatorische vraagstukken die op regionaal niveau vaak eenvoudiger zijn te organiseren.
2. Multi-ster model

Figuur 10 - Multi-ster model
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Er komen meerdere ‘hubs’ die onderling zijn verbonden, er zijn dus meerdere ‘centrale’ Affinity Domains.
Voordelen: dit model is flexibel, en kan worden opgebouwd met behoud van de momenteel aanwezige Affinity Domains. Het principe is, dat een aantal Affinity Domains in een wat grotere regio aansluiten bij een (super-) regionaal Affinity Domain. Deze ‘hub’ vormt de connecting point van een beperkt aantal Affinity Domains met andere hubs. Nadelen: de hubs moeten echt interoperabel zijn, en
er is geen centraal punt van waaruit extra services kunnen worden geleverd. Daar staat tegenover,
dat meerdere hubs elkaars functionaliteit en data kunnen dupliceren waardoor ze elkaars functie in
noodgevallen kunnen overnemen.
Frequentie van uitwisseling
De meeste informatie-uitwisseling vindt plaats binnen de eigen gezondheidszorgorganisatie. Een
klein percentage wordt uitgewisseld tussen organisaties, waarvan de meeste met organisaties binnen het eigen Affinity Domain. Een nog kleiner percentage wordt uitgewisseld tussen Affinity Domains. Internationale uitwisseling vormt daar weer een klein deel van.
Deze frequenties kunnen ook invloed hebben op de keuze van het model. Als er relatief weinig verkeer is tussen regio’s dan kan misschien worden volstaan met 1 XDS affinity domain in een vrij grote
regio waarover deze documenten worden uitgewisseld. De flexibiliteit van de IHE architectuur maakt
het mogelijk om oplossingen gaandeweg te ontwikkelen en aan te passen.

1.3 Toelichting bij de afspraken van de Handreiking
De afspraken / aansluitvoorwaarden van de Handreiking staan puntsgewijs opgesomd in hoofdstuk 2.
Dit hoofdstuk vormt de toelichting bij deze punten. Beide hoofdstukken maken gebruik van dezelfde
indeling, die is gebaseerd op het meerlagenmodel.

1.3.1 Governance, organisatiestructuur

1.3.1.1 Governance van de Affinity Domains en de interregionale infrastructuur
Een Affinity Domain kan worden gedefinieerd als een groep zorginstellingen die afspraken hebben
gemaakt om samen te werken op het gebied van gegevensuitwisseling en gebruik te maken van dezelfde infrastructuur op basis van een gezamenlijke set van afspraken. Onder de set van afspraken
vallen bijvoorbeeld punten op gebied van privacy, toestemming van de patiënt, security, weergave
van klinische data etc. Daarnaast is er natuurlijk ook een meer technische definitie.
Functioneel gezien is een belangrijke eigenschap van een Affinity Domain dat er één centrale index
(Registry) is die informatie bevat over alle documenten die in het Affinity Domain zijn aangemeld.
Het beheer van deze Registry en bijhorende systemen, bijvoorbeeld voor logging, ligt in handen van
één partij. In veel gevallen zal een RSO de aangewezen partij zijn voor het beheren en exploiteren
van deze centrale componenten. Deze rol kan ook door een zorginstelling vervuld worden, of in het
geval van een categoraal Affinity Domain bijvoorbeeld door het RIVM (bij bevolkingsonderzoeken).
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Binnen een Affinity Domain moet dus worden vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor het
beheer van de centrale infrastructuur
NB: In de rest van dit document gebruiken we de term RSO, maar daarvoor in de plaats kan elke centrale organisatiestructuur met vergelijkbare rol worden gelezen.

1.3.1.2 Governance van de Handreiking
De Handreiking bevat de eisen en aanbevelingen voor uitwisseling van informatie tussen XDS Affinity
Domains (dit document). Het Regioplatform geeft opdracht tot aanvullingen / aanpassingen aan het
document. Nictiz zorgt voor het publiceren van nieuwe versies.

1.3.1.3 Governance van testen en kwalificeren
Voor het testen en kwalificeren van XDS Affinity Domains die op basis van de Handreiking zijn ingericht zijn in de huidige versie van de Handreiking (versie 1.4) nog geen afspraken vastgelegd. Deze
zullen in een volgende versie nader worden omschreven.

1.3.2 Security en privacy
Om als gebruiker toegang te krijgen tot medische gegevens, is het noodzakelijk om het proces van
identificatie, autorisatie en authenticatie te volgen. Bij identificatie geeft een gebruiker aan, wie hij
of zij is. Controle van deze opgegeven identiteit vindt plaats bij de stap authenticatie. Nadat een gebruiker is geauthenticeerd, wordt in de autorisatie stap bepaald tot welke informatie deze toegang
heeft, afhankelijk van de rechten die voor de gebruiker zijn ingesteld / geconfigureerd.
Dit wordt deels bepaald door de regels die in de patient consent zijn vastgelegd, deels door de rollen
en rechten die in de zorginstelling gelden.
Voor de uitwisseling binnen het Affinity Domain, maar ook tussen Affinity Domains, zijn duidelijke
afspraken nodig om authenticatie en autorisatie te regelen. Ten eerste zal dit binnen het Affinity
Domain moeten gebeuren. Maar bij het uitwisselen tussen Affinity Domains is eveneens afstemming
nodig. Het is niet de bedoeling dat gebruikers door niet op elkaar afgestemde beveiligingmaatregelen
toegang krijgen tot gegevens waar ze eigenlijk geen rechten toe hebben.
Op gebied van authenticatie moeten er afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waar het
gezamenlijke ‘systeem’ (dus de combinatie van twee Affinity Domains) minimaal aan moet voldoen.
De kans bestaat dat data ‘weglekt’ uit de beter beveiligde organisaties naar de zwakker beveiligde
organisaties.

1.3.2.1 Authenticatie - XUA
Binnen de IHE architectuur is op het gebied van authenticatie het Cross-enterprise User Assertion
(XUA) profiel ontwikkeld. Het XUA profiel biedt verschillende mogelijkheden voor authenticatie en
autorisatie van de eindgebruiker, onder meer door gebruikmaking van het versturen van autorisatie
tokens. Op basis van deze tokens is te bepalen, nadat authenticatie van de gebruiker heeft plaatsgevonden, tot welke gegevens de gebruiker toegang krijgt.

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

29

In het XUA profiel zijn drie attributen beschikbaar om dit te regelen. Dit kan via:
- Role Based Access Control (RBAC). Aan een gebruiker is een bepaalde rol toegekend, bijvoorbeeld de rol MDL-arts. Aan deze rol zijn weer bepaalde permissies gekoppeld die de toegang tot
gegevens bepaalt.
- Authorization/Consent. Autorisatie is bijvoorbeeld bepaald op basis van een consentformulier
dat door de patiënt is afgegeven (zie ook hoofdstuk 1.3.4.1).
- Purpose of Use. Het beoogde gebruik van de gegevens, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden,
bepaalt of een gebruiker toegang krijgt tot deze gegevens.
Het XUA profiel is geschikt om te gebruiken in combinatie met andere IHE profielen zoals XDS voor
het uitwisselen van gegevens, ATNA voor het loggen van gebruiksgegevens bij het uitvoeren van
verschillende transacties, BPPC waarin het consent (toestemming) van de patiënt is vastgelegd. Bij
het toepassen van RBAC moeten de rollen, gebuikt binnen en tussen Affinity Domains, goed gedefinieerd zijn. Het koppelen van de juiste permissies aan een rol vergt ook duidelijke afspraken.
Opmerking: op dit moment zijn de afspraken rond het inzetten van XUA nog niet uitgewerkt, dit kan in een
volgende versie van de Handreiking worden gerealiseerd.

1.3.2.2

Autorisatie - Toestemming patiënt, BPPC

Bij uitwisseling van medische gegevens buiten de zorginstelling, is het verplicht om de toestemming
van een patiënt voor het delen van zijn/haar informatie met andere zorginstellingen vast te leggen.
Met deze toestemming, ook wel patiënt toestemming (patient consent) genoemd, mogen documenten en beelden gepubliceerd worden zodat zij via de verwijsindex opvraagbaar zijn door zorgverleners uit andere instellingen. In de nabije toekomst is, naast het vastleggen van toestemming voor het
mogen delen van patiëntgegevens, toestemming van de patiënt vereist voor het opvragen van deze
gegevens. (Tijdens deze versie nog niet wettelijk verplicht.) Door het vastleggen van de patiënttoestemming is het mogelijk om correcte toegang tot deze documenten door zorgverleners te waarborgen.
Om dit mogelijk te maken heeft IHE is het BPPC profiel ontwikkeld. Het ‘Basic Patient Privacy Consent’ profiel biedt een mechanisme om de toestemming(en) ( ‘consent’) van de patiënt vast te leggen. De afspraken voor het mogen delen van de gegevens van de patiënt worden vastgelegd in toestemmingsregels, de zogenoemde privacy policies. Deze privacy policies zijn geldend binnen het Affinity Domain. Implementaties met BPPC kunnen plaatsvinden samen met op rollen gebaseerde toegangscontrole mechanismen zoals Role Based Acces Control (RBAC) of Policy Based Access Control
(PBAC).
Het BPPC profiel handhaaft en controleert zelf niets. Het legt ‘slechts’ in digitale vorm vast welke
‘consent policy of policies’ door een patiënt zijn toegekend. Het handhaven en controleren gebeurt
op basis van afspraken die gemaakt zijn binnen het Affinity Domain, meestal op het niveau van bevragingen van de Registry.

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

30

Zorginstellingen zijn verplicht om de patiënt te informeren over de bestaande privacy policies. Daarnaast moet de patiënt in staat zijn om hier keuzes over te maken.
Als een zorgaanbieder, of een andere door de zorgaanbieder aangestelde persoon zoals een artsassistent, de toestemming van de patiënt heeft gekregen dan moet hier registratie van plaatsvinden.
De manier waarop de toestemming van de patiënt moet worden vastgelegd is wettelijk echter niet
voorgeschreven. De wet schrijft wel voor dat:
 elke zorgaanbieder toestemming moet vragen aan de patiënt;
 de vastlegging aantoonbaar moet zijn voor controle doeleinden.
Hierbij is het van praktisch belang dat het vastleggen van toestemming zo gemakkelijk mogelijk voor
patiënt en voor de zorgaanbieder plaatsvindt. Vooral de zorgaanbieder dient niet teveel tijd kwijt te
zijn met het registreren van de patiënt toestemming.
Bij interregionale uitwisseling moeten de gebruikte toestemmingspolicies op elkaar zijn afgestemd.
Hierbij geldt, hoe complexer de policies, of hoe meer verschillende policies mogelijk zijn, hoe lastiger
het afstemmen is. Hierbij kunnen bijvoorbeeld policies naar elkaar verwijzen waardoor ’deadlocks’
ontstaan en een zorgverlener geen toegang krijgt. Of andersom, wanneer de ene policy heel specifiek is en de andere veel algemener, dan kan een zorgverlener toegang tot medische gegevens krijgen waarvoor deze eigenlijk geen rechten heeft gekregen.
Het afdwingen van BPPC policies dient op het niveau van de Registry te gebeuren, door gebruikmaking van de BPPC enforced option van het XDS profiel. Het centraal leggen van dit soort policies levert
een aantal belangrijke beslissingen:
- Veranderingen in de beschikbare BPPC policies hebben alleen impact op de Registry in plaats van op
alle Consumers.
- Autorisatie wordt op één plek afgedwongen en is daardoor beter controleerbaar.
- BPPC policies worden binnen het eigen Affinity Domain afgedwongen, andere Affinity Domains
hoeven daarom geen weet te hebben van de geldende BPPC policies.
Meer informatie over BPPC is te vinden in de Nictiz White Paper “Richtlijn voor implementatie van
toestemmingsprofielen binnen XDS-netwerken”.

1.3.3 Wet- en regelgeving
Welke wetten zijn relevant, en welke normen en richtlijnen vormen de basis van de aansluitvoorwaarden? De wet- en regelgeving stelt eisen ten aanzien van rechten en plichten van verschillende
partijen, de beveiliging van de medisch gevoelige informatie, en de governance.
De belangrijkste wetten op het gebied van zorginformatie-uitwisseling zijn:
•
WBGO
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
•
Wbp
Wet bescherming persoonsgegevens
•
Wbsn-z
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
•
Zvw
Zorgverzekeringswet
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•
Wmg
Wet marktordening gezondheidszorg
Een breder overzicht over alle specifieke wet en regelgeving in de zorg biedt de Nictiz publicatie
“Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth”.
In de EGiZ (“Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg”) zijn alle relevante wet- en
regelgeving benoemd die van toepassing zijn op (inter)regionale uitwisseling. De EGiZ gedragscode is
de leidraad voor implementatie van de juridische aspecten van uitwisseling.

1.3.3.1

Praktische invulling van de wet- en regelgeving.

De verantwoordelijke (in de zin van de Wbp) hoort passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Passend betekent in dit verband dat de beveiliging overeenkomt met de stand
van de techniek.
De beveiligingsplicht is in de Wbp vrij ruim geformuleerd. Ook hier is EGiZ leidend.

1.3.3.2

Ontwikkelingen in de wetgeving

De wet- en regelgeving voor de zorgICT is voortdurend in beweging. Op 1 juli 2014 werd het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking aangenomen door de Tweede Kamer.
Het voorstel bevat randvoorwaarden voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen door
zorgaanbieders, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. Op het moment van
schrijven is de behandeling van dit wetsvoorstel, dat op 1 juli 2015 zou plaatsvinden, door de eerste
kamer tot nader order uitgesteld.
Het wetsvoorstel heeft belangrijke consequenties voor de wijze waarop deze systemen zijn ingericht
en worden gebruikt.
Het bevat inhoudelijke wijzigingen van:
 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
 de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Wanneer het voorstel van kracht wordt zal de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg worden
aangeduid als de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn een aantal moties van de Eerste Kamer. Deze moties zijn grotendeels voortgekomen uit de behandeling van het wetsvoorstel voor de Kaderwet landelijk EPD, dat
op 5 april 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen.

1.3.3.3
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De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Voor de zorgsector is een aangepaste versie van de Code opgesteld. De reden hiervoor
is dat er extra zorgspecifieke aandachtspunten zijn, zoals privacybescherming. De NEN 7510 is voor
de zorg aangevuld met:
 NEN 7512: Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling.
o In de NEN 7510 wordt een risicoclassificatie uitgewerkt. In de NEN 7512 zijn voor de
verschillende risicoklassen minimale eisen opgesteld ten aanzien van authenticatie
en identificatie. Hierbij wordt de kans afgezet tegen de gevolgen. De eisen hebben
betrekking op: de zender (entiteit: persoon, organisatie of de informatiesystemen
waarmee de informatie wordt verzonden)
o het medium
o de ontvanger
o Binnen deze keten bestaat een authenticatieproces: de bron moet zijn identiteit aantonen en de ontvanger moet deze identiteit kunnen controleren. Het beveiligingsniveau van de gehele keten is bepalend voor de veiligheid waarmee de informatie uitgewisseld wordt.
 NEN 7513: Logging.
o Het vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossier, zodat achterhaald
kan worden wie er toegang heeft gehad tot het dossier.
o Het patiëntdossier vormt een wezenlijk onderdeel van de veilige zorg aan de patiënt.
Voor veilige zorg is het essentieel dat gegevens in het dossier integer zijn. Daarbij
bevat het dossier in de aard van de registratie zeer privacygevoelige gegevens. Om
deze twee redenen, vastgelegd in wettelijke bepalingen, is het van belang om op elk
gewenst moment te kunnen achterhalen wie toegang heeft gehad tot het dossier,
volgens welke regels hij die toegang heeft gekregen en welke acties hij/zij daarop
heeft uitgevoerd.
NB: in de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) is aangegeven op welke
wijze deze normen in de praktijk worden ingezet.
1.3.3.4

Richtlijnen

Bij het gebruik van ICT in de zorg ontstaan veel vragen over de interpretatie van de Wbp en over de
normen in de WGBO. Deze normen zijn daarom voor de praktijk verder uitgewerkt in de Gedragscode EGiZ, die door de koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden
van zorgaanbieders gezamenlijk zijn opgesteld. Ook hier wordt weer verwezen naar wat er in het
EGiZ is afgesproken.

1.3.4 Beleidsorganisatie
Op dit niveau worden afspraken vastgelegd op het niveau van de deelnemende organisaties.
Dit kan beginnen met een gemeenschappelijke visie op informatie-uitwisseling in de zorg, met gedeelde uitgangspunten en doelen. Een convenant, waarbij alle betrokken partijen de wens en nood-
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zaak tot het uitwisselen van patiëntgegevens aangeven, is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Daarnaast moeten op dit niveau overeenkomsten en contracten worden opgesteld waarin verantwoordelijkheden, rollen, financiële en juridische afspraken worden vastgelegd van de deelnemende organisaties.

1.3.4.1 Raamovereenkomst
In een raamovereenkomst worden afspraken op RSO niveau opgesteld. In de raamovereenkomst
worden alle deelnemende organisaties genoemd en worden hun rollen en verantwoordelijkheden
vastgelegd. Vanuit dit document wordt onder meer verwezen naar bewerkersovereenkomsten, waar
afzonderlijke afspraken tussen zorginstellingen en het RSO worden vastgelegd.
1.3.4.2

Bewerkersovereenkomst

In een Affinity Domain vindt uitwisseling plaats van privacygevoelige medische patiëntinformatie.
Voor de verwerking van deze gegevens dienen de betrokken partijen een bewerkersovereenkomst
met elkaar aan te gaan waarin de verantwoordelijkheid van het verwerken van deze gegevens vastgelegd is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Onderwerpen als verwerking,
beveiliging, geheimhouding, zijn in de Bewerkersovereenkomst vastgelegd.
In de bewerkersovereenkomst is niet alleen vastgelegd hoe tijdens de overeenkomst de Affinity Domain partijen beschikking krijgen over deze persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld dat na beëindiging een partij niet meer kan beschikken over deze persoonsgegevens.
Alle partijen binnen het Affinity Domain dienen deze bewerkersovereenkomst aan te gaan. Een RSO
(of de beheerder van de centrale Registry) dient ook sub-bewerkersovereenkomsten aan te gaan met
derden wanneer deze dienst uitvoeren voor de RSO c.q. of de beheerder van de centrale Registry.

1.3.5 Werkprocessen

1.3.5.1

Notificatie bij beschikbaarheid van nieuwe gegevens

Het uitwisselingsmodel van XDS gaat uit van een actieve rol van een gebruiker bij het opvragen van
gegevens van de patiënt. Een opvraging begint met het stellen van een zoekvraag op de Registry.
Er zijn 2 manieren om te achterhalen of nieuwe patiëntgegevens zijn aangemeld bij de Registry. Dit
zijn:
- Kiezen uit de lijst met beschikbare documenten van de betreffende patiënt.
een eindgebruiker bevraagt de Registry om te zien of de benodigde gegevens reeds beschikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderzoek is uitgezet en het men
de volgende dag de resultaten van dit onderzoek verwacht, bijvoorbeeld na het aanvragen
van een röntgenfoto, maar ook bij het bekijken van de beschikbare documenten na selectie
van een patiënt in het eigen EPD.
- Bij deze methodiek is het ook mogelijk dat een gebruiker een melding krijgt dat er gegevens
van een patiënt beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via een telefoontje of email, of via het IHE profiel XDR. De eindgebruiker kan op basis hiervan de Registry bevragen.

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

34

-

1.3.5.2

‘Abonneren’ op bepaalde soorten (nieuwe) patiëntbestanden.
een eindgebruiker heeft zich ‘geabonneerd’ op bestanden van een bepaald type, bijvoorbeeld een verwijzing van de patiënt naar de eigen zorginstelling, een aanvraag voor een labonderzoek of endoscopieverslagen. De keuzemogelijkheden worden bepaald door de XDS
metadata elementen, zie 1.3.6.1, XDS metadata). Zodra nieuwe gegevens aangemeld zijn bij
de Registry krijgt de abonnee automatisch een melding waarna de nieuwe documenten
en/of beelden op te halen zijn. Dit mechanisme wordt gedefinieerd in het IHE profiel DSUB
(Document Metadata Subscription). Het DSUB profiel is ook toepasbaar in een interregionale
setting voor uitwisseling tussen Affinity Domains.

Ondersteuning multidisciplinaire workflow

Voor het multidisciplinair delen van medische informatie tussen zorginstellingen speelt de XDS infrastructuur een belangrijke rol aangezien informatie via deze infrastructuur beschikbaar komt op alle
aangesloten locaties.
In sommige gevallen is het beschikbaar maken van medische informatie voldoende, zoals bij een
simpele verwijzing, of een verzoek tot aanvullend onderzoek. Maar er zijn ook situaties waarbij
meerdere zorginstellingen en zorgverleners gezamenlijk betrokken zijn, zoals bij zorgpaden, ketenzorg, oncologische zorg, cardiologische trajecten of bij een MDO (Multidisciplinair Overleg). In deze
gevallen is er vaak geen centrale coördinator van het zorgproces, en nemen verschillende zorgverleners op verschillende momenten beslissingen binnen de workflow. Het verloop van een dergelijk
traject is afhankelijk van de uitgevoerde behandeling(en) of besluiten van verschillende zorgverleners
in de keten.
Het IHE profiel XDW (Cross-enterprise Document Workflow) biedt een mogelijkheid om zorglogistieke informatie tussen zorgorganisaties of afdelingen uit te wisselen.
Het basisprincipe bestaat uit een meta-document dat via de XDS infrastructuur beschikbaar is voor
alle betrokken zorgverleners. In het XDW document zijn verwijzingen opgenomen naar de verschillende stappen in een zorgproces, en naar relevante documenten die per stap zijn gebruikt of aangemaakt. Zo ontstaat een overzicht van de beschikbare documenten binnen de context van het zorgtraject van de patiënt. Bij een multidisciplinair overleg in de oncologie zijn dat bijvoorbeeld de relevante
CT beelden en -verslagen, labuitslagen van bloedwaarden, een pathologieverslag, en het uiteindelijke
MDO verslag. XDW documenten brengen structuur aan in de lijst van medische documenten, door ze
aan een workflow te koppelen: XDW geeft procescontext aan de informatie.
Een XDW document is ook voor workflows die over meerdere Affinity Domains lopen. Hiertoe moeten afspraken worden gemaakt over de locatie van het XDW-document. In de meeste gevallen is dat
de locatie waar het XDW document voor het eerst is aangemaakt.
Het alternatief is, dat een update van een XDW-document plaats vindt in het Affinity Domain waar
de patiënt zich op dat moment bevindt. In het laatste geval moet er een bericht naar het andere
Affinity Domain gaan dat er voor zorgt dat het ‘oude’ XDW-document als verouderd (obsoleet) verklaart zodat deze niet meer als resultaat op een zoekvraag verschijnt. In beide gevallen speelt het
recht om een document aan te kunnen melden of te kunnen wijzigen in een ander Affinity Domain
een belangrijke rol. Welk alternatief moet worden gekozen is afhankelijk van de keuze die door IHE
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International wordt uitgewerkt. Dit zal in een volgende versie van de Handreiking verder worden
uitgediept (zie ook het Discussiepunten document).
Voorbeeld van een XDW profiel
In onderstaand figuur wordt als voorbeeld een schematisch overzicht gegeven van een XDW document dat het
MDO proces ondersteunt:
XTB-WD – Cross-enterprise Tumor Board – Workflow definition

Figuur 11 - Voorbeeld van een XDW workflow definition profile (XTB-WD)

1.3.5.3

Logging en monitoring

Alle transacties die plaatsvinden met betrekking tot (inter-)regionale uitwisseling worden ten behoeve van auditing geregistreerd. Dit is conform de specificaties van IHE, en maakt gebruik van het IHE
profiel ATNA (Audit Trail en Node Authentication). Hierbij gaat het om het loggen van zaken zoals
welke gebruiker wat en wanneer heeft aangemeld, opgevraagd of gedownload.
Het beheer van de logging ligt bij de beheerder van de Registry. In veel gevallen is dat de RSO, maar
dit kan ook een andere (zorg)instelling zijn.
Daarnaast is een zorginstelling is zelf verplicht om een ‘lokale’ logging van alle (ook niet IHE) transacties bij te houden. (Zie EGiZ gedragscode artikel 10: logging). Dit zijn transacties van allerlei systemen
die binnen de zorginstelling draaien. Het is niet verplicht om alle transacties centraal in de logging
(van het Affinity Domain) op te nemen.
In een setting met meerdere Affinity Domains verandert er niets aan de afspraken over het loggen
van gegevens. Deze verloopt op dezelfde manier als binnen het XDS Affinity Domain; het enige verschil is dat een zoekvraag uit een ander Affinity Domain kan komen. Het verwerken van zo’n transactie verloopt hetzelfde, met de correcte afhandeling van gebruikersgegevens. Logging van een zoektransactie vindt dan plaats in de centrale logging van beide Affinity Domains, en daarnaast ook in de
‘lokale’ logging van transacties door betrokken systemen uit de zorginstellingen.
De centrale logging van een Affinity Domain, vaak in beheer van een RSO, is gedefinieerd in het ATNA
profiel. De vastgelegde gegevens kunnen worden gebruikt om na te gaan welke persoon uit welke
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instelling welke gegevens op welk moment heeft gezocht en/of ingezien. RSO’s moeten hiervoor
afspraken met elkaar maken over hoe zij in situaties van (vermeend) misbruik de gegevens uit de
logging erop kunnen naslaan; zie hiervoor hoofdstuk 2.5.3.
Tussen Affinity Domains moeten wel afspraken gemaakt worden welke (extra) transacties en welke
metadata gegevens vastgelegd worden in de centrale logging. Alle zorginstellingen van het Affinity
Domain moeten zich hier aan houden en logging gegevens van die transacties aanmelden aan de
ATNA index van het eigen Affinity Domain.
Afgesproken is om per zorginstelling minimaal één persoon te benoemen die toegang heeft tot de
centrale logging. Het doel van deze toegang is om te achterhalen of er technische fouten te zien zijn
als gegevensuitwisseling niet werkt. Het betreft hier dan alleen inzage in de logginggegevens uit de
eigen zorginstelling. Voor het achterhalen van eventueel misbruik op basis van de logginggegevens,
of een vraag om inzage hierin door een patiënt, zijn afspraken nodig binnen en tussen Affinity Domains. Bijvoorbeeld een beschrijving voor het doorlopen van de procedure m.b.t. het aanvragen van
een overzicht van bepaalde logginggegevens binnen het Affinity Domain, waar moet je zijn, alsook
een procedure voor het geval van interregionale uitwisseling.
Een voorbeeld is het document “Procedure Auditlogging template V1_0, oorspronkelijk opgesteld
door ZorgNetOost.

1.3.6 Informatie

1.3.6.1

XDS Metadata

Voor het opzetten en beheren van een goede opslag voor beelden en documenten via XDS speelt het
gebruik van metadata een belangrijke rol. Metadata beschrijven zaken als:
- Datum en tijd van creatie
- Wie de data heeft gemaakt
- Subject (patiënt)
- Het soort gegevens (functioneel en technisch)
- Systeem of apparaat dat de data heeft gemaakt
De inzet van het gebruik van metadata richt zich op het eenvoudig kunnen terugvinden van gegevens, bijvoorbeeld een radiologisch beeldbestand. Daarnaast zijn opgeslagen gegeven ook gemakkelijk in een bepaalde context te plaatsen.
Metadata spelen een belangrijke rol binnen een Affinity Domain of uitwisseling tussen Affinity Domains. Om interoperabiliteit binnen de informatielaag te realiseren, is overeenstemming nodig over
consistent gebruik van metadata. Wanneer dit niet het geval is, dan kan het gebeuren dat bij een
opvraging documenten of beelden niet gevonden worden. Bijvoorbeeld als er twee verschillende
metadata termen in gebruik zijn, maar het zelfde beschrijven zoals voor ‘echo onderbuik’ en ‘US abdomen’.
Binnen de XDS standaard is tevens een onderdeel opgenomen over het gebruik van metadata. De
XDS Registry bevat een aantal metadata-elementen (en bijbehorende waardenlijsten voor de invul© Nictiz
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ling van die elementen). Sommige onderdelen zijn in de standaard verplicht gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens in de metadata die wat zeggen over: demografische gegevens van de patiënt, de
auteur van het document, het identificatienummer van het document, het mime type etc. In het IHE
Technical Framework van ITI is in Volume 3, hoofdstuk 4 meer informatie te vinden.
Daarnaast is er voor een aantal elementen een meer algemene aanwijzing over de invulling ervan
gegeven. De IHE standaard is op mondiaal niveau opgesteld, invulling van bepaalde elementen dient
per land te worden ingericht. Voor de Nederlandse setting is het nodig om invulling te geven aan alle
metadata elementen, ook aan de elementen die niet, of op een te abstract niveau zijn gespecificeerd. Om de uitwisseling tussen Affinity Domains goed te laten verlopen, is het hanteren van een
gelijke inrichting van de XDS metadata noodzakelijk.
Hiertoe is een nationale metadataset ontwikkeld. In het kader van de Handreiking is een volgende
versie van de XDS Metadataset in voorbereiding. Hierin worden onder meer de metadata-elementen
classCode, typeCode, practiceSettingCode en eventCodeList uitgewerkt, die tot dusverre niet waren
gespecificeerd.
NB: de afspraken op dit gebied worden vastgelegd in het Nictiz document “Dataset XDS voor digitale
beeld- en documentuitwisseling” en de bijbehorende “Handleiding dataset XDS-metadata”. Dit document geldt als de te volgen inrichting voor 2015. Een nieuwe versie van deze documenten wordt
voorbereid, voor 2016 zal naar de op dat moment actuele update worden verwezen.

1.3.6.2

Waardenlijsten bij de XDS metadataset

In de landelijke set van metadata zijn ook zogenoemde waardenlijsten opgenomen. Dit zijn lijsten
van termen die onder een gezamenlijke noemer vallen, zoals de waardenlijst voor modaliteiten (apparatuur voor radiologische of andere beeldopnames). Deze waardenlijst bevat de verschillende
soorten diagnostische apparatuur, zoals CT, MRI, PET, etc. Met deze waardenlijsten komt er uniformiteit in de naamgeving van de verschillende soorten aanvullend onderzoek.
De elementen van een waardelijst worden waar mogelijk ook gekoppeld aan een unieke code uit een
classificatie- of terminologiestelsel. Dit zorgt voor eenheid van taal, eenduidigheid, eenvoudiger verwerking door systemen, en internationale aansluiting. Nictiz onderhoudt de relevante waardelijsten,
waaronder de waardelijsten die worden gebruikt in de XDS metadata.
Zowel binnen als tussen Affinity Domains moeten afspraken zijn over het gebruik van deze waardenlijsten. Naast bestaande waardenlijsten zijn er momenteel ook nog waardenlijsten denkbaar die nog
niet bestaan maar die wel gewenst zijn. Een voorbeeld hiervan is een zorgverlenergids, een gestructureerde lijst waarin zorgverleners kunnen worden opgezocht.
Een van de voordelen van een zorgverlenergids is dat autorisatie eenvoudiger te regelen is dan nu
het geval is. In de toekomst is te verwachten dat patiënten zelf kunnen bepalen welke zorggegevens
zij voor uitwisseling beschikbaar willen stellen.
Een zorgverlenergids zorgt er dan voor, dat de patiënt een specifieke zorgverlener toegang kan verlenen tot medische gegevens of deze toegang juist weigeren. De zorgverlenergids hoeft niet per se
op landelijk niveau georganiseerd te zijn, dit kan ook op het niveau van een Affinity Domain zijn.
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1.3.7 Applicaties

1.3.7.1 Gebruik van standaarden en profielen
De Handreiking richt zich vooral op de inzet van IHE profielen bij het realiseren van een gestandaardiseerde infrastructuur voor de uitwisseling van medische informatie. Uitgangspunt is, dat er zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van IHE profielen, aangezien die op elkaar aansluiten (‘family of
standards’).

1.3.7.2

Integratie, koppelingen met zorgapplicaties

De wensen van gebruikers zijn belangrijk voor het integreren en koppelen van de zorgapplicaties
waarmee ze dagelijks werken. De extra functionaliteiten die XDS levert, moeten voor een gebruiker
transparant kunnen worden gebruikt binnen de eigen applicatie. Integratie in het eigen EPD voorkomt aparte inlogprocedures of het moeten selecteren van de juiste patiënt. Integratie van XDS actoren is belangrijk om continuïteit in werkwijze te ondersteunen.

1.3.7.3

Tussenoplossingen

In de praktijk blijkt echter dat integratie in EPD’s soms niet mogelijk is. Hierdoor kan het noodzakelijk
zijn om van een aparte viewer of andere ‘tussenapplicatie’ gebruik te maken, die in de hoofdapplicatie is geïntegreerd (visuele integratie). Hiervoor geldt dan wel, dat de gebruiker geen apart programma hoeft op te starten, niet apart hoeft in te loggen (Single Sign On) en dat bij het wisselen van
de patiëntcontext de geïntegreerde applicatie mee wisselt. De ‘viewer’ van een XDS leverancier (een
Document Consumer) kan ook visueel in de hoofdapplicatie worden geïntegreerd, dat wil zeggen dat
de applicatie wordt aangeroepen met de juiste parameters door de hoofdapplicatie.
Het gebruiken van een (centrale) viewer kan echter wel een interessante stap zijn op weg naar volledige XDS functionaliteit binnen het Affinity Domain. Een viewer (Document Consumer), is relatief
eenvoudig in te zetten om binnen een Affinity Domain toch gegevens op te halen. Als deze viewer is
aangesloten op de gateway, dan is het bovendien ook mogelijk om interregionaal gegevens op te
vragen. Belangrijk is dan wel om goede afspraken over security te maken voor het beschermen van
de toegang tot de documenten en beelden. Een voorbeeld: voor de landelijke borstkankerscreening
(MammoXL) zijn UZI-passen verplicht voor gebruikers bij het opvragen van gegevens via een webviewer.

1.3.7.4

Patiënt ID

Voor het vinden van een specifieke patiënt is een uniek identificatie-ID noodzakelijk. Binnen Nederland is het mogelijk om een patiënt uniek te identificeren via het BSN. Binnen een Affinity Domain,
maar ook bij interregionale uitwisseling, is de afspraak om hiervoor het BSN te gebruiken.
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Daarnaast hebben veel zorginstellingen tevens een lokaal patiënt identificatienummer in gebruik. De
zorginstellingen zullen een koppeling moeten maken met het BSN, of het BSN moeten toevoegen
wanneer zij medische gegevens aanmelden. In deze gevallen is een koppeling met een ZIS of EPD
nodig om een BSN te kunnen koppelen aan de aan te melden gegevens.
NB: In de huidige versie van de Handreiking zijn nog geen aanbevelingen opgenomen ten aanzien van
patiënten zonder BSN nummer; dit kan in een volgende versie verder worden uitgewerkt.

1.3.7.5

Unique ID’s van Affinity Domains, repositories en documenten

Na het bevragen van een Registry krijgt het systeem van de Consumer gegevens terug met betrekking tot de beschikbaarheid van een document. Als antwoord op de zoekvraag krijgt een Consumer
vanuit de Registry de betreffende metadata van het document, en een aantal unieke ID’s. Deze unieke ID’s heeft een Consumer nodig om het gewenste document op te halen uit de juiste Repository.
Er is een ID voor het document, DocumentUniqueID, en een ID voor de Repository waar het document zich bevindt, het RepositoryUniqueID. Het derde ID is de ID van het Affinity Domain, het HomeCommunityID. Zie figuur 11 hieronder. Op basis van dit HomeCommunityID zijn gegevens door de
bevragende Consumer uit het juiste Affinity Domain en de juiste Repository op te halen. Dit ID is niet
verplicht voor uitwisseling binnen een Affinity Domain, maar kan optioneel mee worden gestuurd.

Figuur 12 - XCA en Home Community ID

Voor uitwisseling tussen Affinity Domains is het HomeCommunityID wel verplicht, anders is het niet
mogelijk om het juiste document uit andere Affinity Domain op te halen. Voor de handreiking geldt,
dat de HomeCommunityID zoveel mogelijk moet worden ingevuld.
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1.3.8 Infrastructuur
Afspraken over het gebruik van netwerken, VPN’s en dergelijke worden in hoofdstuk 2.7 verder behandeld. Over het algemeen kan worden gestreefd naar een zo compatibel mogelijke inrichting, al is
dit niet noodzakelijk. Vergelijkbare inrichting van de communicatienetwerken et cetera maakt onderlinge afstemming en probleemoplossing eenvoudiger (in theorie althans).

1.3.8.1

Affinity Domain netwerk

Het creëren van een infrastructureel ICT-netwerk voor uitwisseling van medische gegevens binnen
een Affinity Domain is op meerdere manieren mogelijk. De belangrijkste twee staan hieronder besproken.
Een van de manieren is om een gesloten netwerk op te zetten. Bij deze optie is fysiek een (glasvezel)netwerk (ZSP netwerk) neergelegd in een regio en sluiten de samenwerkende zorginstellingen
zich hierop aan. Voorbeelden hiervan zijn de EZDA regio, Gerrit Zorgnet en de RijnmondNet regio. Zij
hebben beiden een gesloten netwerk ingericht waar alleen specifieke gebruikers, zorginstellingen,
toegang toe hebben.
Een andere mogelijkheid werkt met behulp van connecties via beveiligde verbindingen (VPN). Hiermee is het mogelijk om met een eigen provider beveiligde verbindingen op te zetten met het RSO en
andere zorginstellingen.
Met behulp van het deze verbindingen is het ook mogelijk om als zorginstelling van buiten een Affinity Domain een directe connectie te maken met een ander Affinity Domain.

1.3.8.2

Netwerkinrichting

Per Affinity Domain moet er een configuratiedocument worden opgesteld waarin de volgende gegevens zijn vastgelegd:
 IP-adressen
 Poortnummers
 AE titles
 (WADO) URL
 OID’s
 Firewall configuratie instellingen
Voor connectie met andere Affinity Domains moet worden vastgelegd:
•
HomeCommunityID
Het is noodzakelijk om deze set van configuratiegegevens binnen het Affinity Domain bekend te
hebben. De netwerkbeheerders van de zorginstellingen zijn de personen die het in- en uitgaande
verkeer kunnen regelen. Voor een vlotte doorlooptijd dienen deze ook tijdig bij het XDS project betrokken te zijn.
Een voorbeelddocument van deze configuratiegegevens is te vinden in bijlage 3.6.2.
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Bij interregionale uitwisseling is het noodzakelijk dat de Gateways van de verschillende Affinity Domains elkaar weten te vinden. Het verdere verkeer, bijvoorbeeld de zoekvraag of het ophalen van
documenten, vindt via de reguliere XDS methodiek binnen het Affinity Domain plaats.

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

42

2 Afspraken Interoperabiliteit tussen Affinity Domains
2015
Leeswijzer
Dit hoofdstuk beschrijft de afspraken die de regio’s hebben vastgelegd vanuit de verschillende interoperabiliteitsniveaus zoals in hoofdstuk 1.3 zijn toegelicht, met dezelfdehoofdstuk indeling
Hoofdstuk 3 bevat een aantal bijlagen met (links naar) voorbeelddocumenten; hoofdstuk 3.8 bevat
een stappenplan voor de implementatie van een XDS Affinity Domain.
Hoofdstuk 4 bevat een aantal algemene bijlagen.

2.1 Afspraken niveau Governance, Organisatiestructuur
2.1.1 Governance

2.1.1.1

Governance van de Handreiking

Dit is een eerste versie van de Handreiking. Een aantal onderdelen en aspecten zullen in volgende
versies verder worden uitgewerkt. De Werkgroep Interoperabiliteit heeft een document opgesteld,
“Discussiepunten Handreiking Interoperabiliteit tussen Affinity Domains” dat als input dient voor
verdere doorontwikkeling van de Handreiking.
Voor de governance van de Handreiking zelf, van de standaarden en profielen die daarin zijn vermeld, en van de infrastructuur zijn afspraken gemaakt op meerdere niveaus in het document
“Governance Handreiking Interoperabiliteit tussen Affinity Domains”.
In een volgende versie van de Handreiking zullen er afspraken te worden vastgelegd over onder meer
versiebeheer, testen en kwalificatiemethoden. Het functioneel beheer van de Handreiking valt voorlopig onder het Regioplatform, het technische beheer wordt door Nictiz verzorgd.
2.1.1.2

Governance van standaarden en profielen

Over het algemeen is het inhoudelijk beheer van standaarden, profielen, aansluitvoorwaarden en
dergelijke het terrein van de inhoudsdeskundige partijen, zoals de betrokken SDO’s, Nictiz, en het
Regioplatform. Hiertoe kunnen per beheersaspect aparte afspraken worden gemaakt.
Bij uitwisseling tussen verschillende Affinity Domains is het nodig om het gebruik van XDS metadata
op interregionaal niveau vast te leggen, zodat deze tussen de verschillende regio’s uitwisselbaar zijn.
Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt:
XDS metadata governance
 De afspraken op dit gebied zijn vastgelegd in het Nictiz document “Dataset XDS voor digitale
beelduitwisseling” (en de bijbehorende “Handleiding dataset XDS-metadata”). Een nieuwe versie van het bestaande document zal worden gepubliceerd wanneer alle XDS metadata definities
zijn afgerond. Bij het opleveren van een nieuwe versie worden de betrokken partijen op de hoogte gesteld van het verschijnen ervan.
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Binnen een Affinity Domain moet een procedure zijn ingericht die ervoor zorgt dat iedereen dezelfde versie van de metadataset gebruikt, om eventuele uitwisselingsproblemen met andere Affinity Domains te voorkomen.
In deze procedure is ook vastgelegd hoe aanpassingen aan de XDS metadataset worden geregeld. Uitgangspunt is, dat er periodiek een update wordt gepland, die door alle Affinity Domains
binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 3 maanden, wordt geïmplementeerd, op basis van de
nieuwe versie van het Dataset XDS metadata document.

2.1.1.3 Governance van de interregionale uitwisseling
De governance met betrekking tot de interregionale uitwisseling is eveneens uitgewerkt in het document “Governance Handreiking Interoperabiliteit tussen Affinity Domains”.
Governance van standaarden en profielen
Over het algemeen is het inhoudelijk beheer van standaarden, profielen, aansluitvoorwaarden en
dergelijke het terrein van de inhoudsdeskundige partijen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van
het Regioplatform. Voor het technisch beheer is Nictiz de verantwoordelijke partij.
XDS metadata governance
 Binnen een Affinity Domain moet een procedure zijn ingericht die ervoor zorgt dat iedereen dezelfde versie van de metadataset gebruikt, om eventuele uitwisselingsproblemen met andere Affinity Domains te voorkomen.
 In deze procedure is ook vastgelegd hoe aanpassingen aan de XDS metadataset worden geregeld. Voor het inrichten van de metadata-infrastructuur van de XDS Registry moet de meest actuele Nictiz XDS metadataset voor het inrichten van de metadata binnen het Affinity Domain
worden gevolgd. Het is niet toegestaan om meer dan één versie achter te lopen.

2.2 Afspraken niveau Security en Privacy
2.2.1 Security
Voor het uitwisselen van gegevens tussen Affinity Domains gelden de volgende regels ten opzichte
van de beveiliging:
Beleid/Organisatie
 Een RSO (of andere registry beheerder) heeft met elke aangesloten zorginstelling een raamovereenkomst, waaronder ook een bewerkersovereenkomst valt.
De Raamovereenkomst is de overkoepelende overeenkomst. De bewerkersovereenkomst is één
van de bijlagen daarvan.
 Eén keer per jaar laat een RSO of door een onafhankelijke partij een z.g. penetratietest uitvoeren.
 Eén keer per twee jaar laat een RSO of door een onafhankelijke partij een IT audit uitvoeren. Een
penetratietest is hier onderdeel van. De scope is het testen van een keten bestaande uit de Re-
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gistry, de koppelingen van zorginstellingen met de Registry, en de gateway tussen twee Affinity
Domains.
Een RSO en de daarbij aangesloten zorginstellingen voeren eenmaal per jaar een audit van hun
eigen systemen en bijbehorende procedures uit. Opmerking: het gaat om de systemen die koppelen met de regionale Registry.
Fysieke toegang: de “server” systemen (bijvoorbeeld een registry) ten behoeve van de gebruikers
staan in de beveiligde ruimte en zijn niet zonder begeleiding van een bevoegd persoon toegankelijk. Elke toegang tot de ruimte wordt geregistreerd.
Gegevensuitwisseling van zorginstellingen van een Affinity Domain verloopt bij voorkeur via een
directe koppeling met de centrale infrastructuur (vaak onder beheer van een RSO). Als alternatief
is het mogelijk om als niet aangesloten zorginstelling (met een tussenoplossing zoals een webcliënt) een beveiligde verbinding, VPN, op te zetten. Een zorginstelling is zelf altijd verantwoordelijk
voor aansluiting en de bijbehorende kosten.

NB: Zorgportaal RijnmondNet heeft een document opgesteld met betrekking tot het Achitectuur- en
Control Framework. Zie “Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework”.

Zorgprocessen
 Beschikbare beveiligingsupdates van alle relevante software, anti-malware en de noodzakelijke
updates van besturingssystemen worden zo snel mogelijk geïnstalleerd. De Change advisory
Board (CAB) coördineert en informeert hierover naar de betrokken zorginstellingen.
Informatie
 MIME types: de minimaal te ondersteunen MIME documenttypes staan in de implementatie
roadmap in Hoofdstuk 3.7.8.
 Encryptie: encryptie van de gegevensbestanden zelf is in deze Handreiking nog niet gespecificeerd, dit zal in een latere versie van de Handreiking worden uitgewerkt.
Applicaties
 Authenticatie:
o Voor toegang tot de Registry door geautoriseerde gebruikers is een UZI-zorgverlenerspas,
UZI-pas op naam of een vergelijkbare smartcard oplossing vereist. Registratie van UZI-pas- of
smartcardgegevens vindt plaats bij de beheerder van de registry.
In 2015 is afgesproken dat zorginstellingen nog username/password methodiek mogen gebruiken. In principe wordt gewerkt naar een beveiligingsniveau van STORK niveau 3, en de
daarbij passen identificatie- en andere beveiligingsmethoden.
NB: zodra er meer zekerheid is over de precieze wet- en regelgeving inzake authenticatie en autorisatie
zullen deze regels verder worden uitgewerkt.

o Beleid t.a.v. username en password valt onder de verantwoordelijkheid van de zorginstelling.
Voor uitwisseling met andere partijen is een onderlinge vertrouwensrelatie noodzakelijk. Het
gebruik van username/password valt onder het inregelen van een “circle of trust” met andere woorden de samenwerkingsrelatie tussen partijen.
o Groepspassen of passen ‘niet op naam’ zijn niet toegestaan.
o Het mandateren van gebruikers is in de huidige versie wel toegestaan. Mandatering geeft
een fiat op andere (persoonlijke) UZI passen


Autorisatie:
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o Welke personen er toegang krijgen tot de XDS infrastructuur wordt bepaald door de software waarbinnen de XDS applicatie draait (meestal het ZIS/EPD). Wanneer de XDS software
zelfstandig draait dient de toegang door de verantwoordelijke zorgorganisatie te worden geregeld.
o Voor toegang tot de registry wordt gewerkt met een rollen/rechten structuur waarmee geautoriseerde gebruikers uitsluitend toegang krijgen tot delen van de applicatie waar zij toe
gerechtigd zijn. Zij krijgen alleen die informatie te zien waar patiënten toestemming voor
hebben gegeven.
o Voor toegang van buiten het Affinity Domain worden ook toegangsregels toegepast op de
Responding Gateway. Het is de verantwoordelijkheid van het vragende Affinity Domain om
toegangsregels te controleren voor de vraag wordt gesteld. Pas als XUA is geïmplementeerd
en de identificatie en rollen zijn afgestemd, is het antwoordende Affinity Domain in staat
hetzelfde niveau van toegangsbeslissingen te maken.




Logging:
o Registratie van alle transacties die plaatsvinden binnen het Affinity Domain worden t.b.v. auditing geregistreerd met behulp van het IHE profiel ATNA. Dit is conform de specificaties van
IHE. Hierbij gaat het om het loggen van zaken zoals welke gebruiker wat, wanneer heeft aangemeld, opgevraagd en of gedownload. De organisatie die de registry beheert, beheert ook
deze logging (in een ATNA logbestand).
o Registratie van transacties tussen Affinity Domains wordt eveneens in ATNA gelogd.
o Een zorginstelling is tevens verplicht om een lokale logging van de transacties bij te houden.
Audit-logging:
o Logging biedt een overzicht van alle verwerkingshandelingen die plaats hebben gevonden
met betrekking tot persoonsgegevens. Door middel van audit-logging, een regelmatige controle van dit overzicht, is het mogelijk om vast te stellen of deze acties volgens wet- en regelgeving rechtmatig waren. Een regio heeft zelf de verantwoordelijkheid om dit proces in te
richten.
Zie voorbeeldprocedure ZorgNetOost: Procedure Auditlogging V1 0.docx
o Steekproefsgewijs transacties achterhalen voor audit is ook mogelijk voor transacties tussen
Affinity Domains.

Infrastructuur
 Systemen die binnen het Affinity Domain communiceren, doen dit op basis van tweezijdig geauthenticeerde TLS verbindingen en uitsluitend op basis van UZI-servercertificaten.
De specificaties m.b.t. de TLS verbindingen staan uitgewerkt in het ATNA profiel van IHE.
Aanvraag van UZI servercertificaten verloopt via het UZI register. Voor meer informatie zie:
http://www.uziregister.nl/servercertificaat/
 Firewall:
o IP adres filtering: Het configureren van IP-adressen van het RSO en de aangesloten zorginstellingen binnen het Affinity Domain vindt plaats in de desbetreffende firewalls. Dat betekent blokkering bij communicatie vanuit een onbekend IP-adres. Voor gebruik binnen het Affinity Domain leveren zorginstellingen IP configuraties aan. Deze gegevens zijn centraal in
een lijst beschikbaar voor de andere zorginstellingen. (zie hoofdstuk 3.6.5)
o Voor toegang tot de Registry is maar één enkel toegangspunt (‘chokepoint’) beschikbaar.
o Maakt gebruik van redundantie (‘Defense in Depth’).
o Met gebruik van verschillende soorten van beveiligingsmiddelen (‘Diversity of Defense’).
o Wanneer één beveiligingsmiddel faalt, zal geen toegang worden verleend (‘Failure Mode’).
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o Gebruik van ‘stateful inspection’. Hierdoor is de toegang tot bepaalde onderdelen van het
systeem beperkt en kan ook het systeem zelf maar op bepaalde manieren zijn informatie
kwijt.

2.2.2 Privacy
Ter bescherming van privacy van patiënten en om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten
RSO en zorginstellingen voldoen aan een combinatie van beveiligingsmaatregelen. Deze worden verder in dit document behandeld bij de verschillende lagen van interoperabiliteit: zie onder meer de
hoofdstukken 2.1.3, 2.4.1, 2.4.4.
2.2.2.1

Toestemming patiënt

Het advies is om voor dit moment het model van deze policies zo simpel mogelijk te houden, zeker
bij interregionale uitwisseling, om het BPPC model beheersbaar te houden op lange termijn. Dit
maakt het onderhoud en beheer van de policies eenvoudiger en overzichtelijker. Tevens zal dit in de
praktijk beter werkbaar zijn voor een zorgverlener, die hoeft immers minder administratieve handelingen te verrichten.
Daarnaast is het advies om praktisch te werken met het BPPC waarbij een patiënt bij verlenen van
toestemming, toestemming geeft voor regionale uitwisseling. Mocht de patiënt dit niet willen, dan
kan alsnog toestemming voor zorginstellingen en/of ‘Breaking the Glass’ toestemming gegeven worden. Het vragen van patient consent op landelijk niveau is op dit moment nog niet aan te bevelen
wegens (politieke) gevoeligheid van dit onderwerp.
Om te komen tot interregionale toestemming voor het uitwisselen van gegevens, zijn afspraken tussen RSO’s noodzakelijk. Het toestemming policy document voor de desbetreffende interregionale
uitwisseling legt men gezamenlijk vast. Een voorbeeld hiervan is het document “Advies invoering
patiënttoestemming en BPPC voor de Beeld- en Documentenservice Regio Rijnmond”.
Voor de inrichting van toestemmingsprofielen met gebruikmaking van BPPC, zie het Nictiz document:
“ Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDS-netwerken”.

2.2.3 Safety
NB: dit onderdeel is in deze versie van de Handreiking nog niet uitgewerkt.

2.2.4 Certificaten voor communicerende systemen
Voor het uitwisselen van gegevens zijn certificaten nodig die de systemen authenticeren. Hiervoor
dienen deze systemen UZI servercertificaten geïnstalleerd te hebben. Twee communicerende systemen binnen een Affinity Domain, kunnen middels het gebruik van servercertificaten een beveiligde
verbinding opzetten, waardoor andere systemen geen toegang hebben. Voor meer informatie en het
aanvragen van een UZI-servercertificaat, zie: http://www.uziregister.nl/servercertificaat/
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2.2.5 Kwalificeren
Een van de uitgangspunten van de Handreiking is geweest, dat de in hoofdstuk 2 genoemde afspraken dienen als voorwaarde voor kwalificatie. De governance en inrichting van een kwalificatie moeten in een apart traject te worden uitgewerkt. Het Regioplatform is van plan om de afspraken die in
de Handreiking zijn opgesteld als aansluitvoorwaarden, op een Affinity Domain, te stellen.
XDS Affinity Domains die interregionaal informatie willen uitwisselen, zullen aan de aansluitvoorwaarden moeten voldoen.
Voor het testen en kwalificeren stelt het Regioplatform Nictiz als partij voor: Nictiz controleert of een
XDS Affinity Domain voldoet aan alle gestelde eisen / aansluitvoorwaarden, en zorgt voor een kwalificatiedocument. Nictiz kan hierbij overigens de hulp inroepen van derde partijen die gekwalificeerd
zijn voor het auditen van de aansluitvoorwaarden.

2.3 Afspraken niveau Wet- en regelgeving

2.3.1 Wetten - WGBO, WBP, Wet gebruik BSN
Wet- en regelgeving en richtlijnen
Voor het uitwisselen van zorginformatie, houden de betrokken regio’s zich aan de EGiZ en de daarin
genoemde wetsartikelen en afspraken.
Afspraken over wet en regelgeving, richtlijnen/convenanten zijn in de volgende documenten terug te
vinden:
 Afspraken over de interpretatie van de wetgeving zijn vastgelegd in het EGiZ (Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, zie Hoofdstuk 2.3.3). Het verder afstemmen van de
gedragscode binnen de regio is gewenst om de EGiZ afspraken een concretere invulling te geven.
 Een regio moet voor de samenwerking voor de gegevensuitwisseling een convenant tekenen met
de betrokken partijen. Als uitgangspunt hiervoor is het convenant van ZorgNet Oost gebruikt:
“Raamovereenkomst template”.

2.3.2 Normen – NEN 7510, 7512, 7513

Onderstaande normen gelden zowel binnen als tussen de XDS Affinity Domains.
NEN 7510
 De organisaties, samenwerkend in een Affinity Domain dienen zicht te houden aan
de geldende wet- en regelgeving. Indien van toepassing, zal de organisatie voldoen aan de
NEN7510 ten behoeve van uitvoering van NEN7512 en NEN7513.
 zorgaanbieders die aansluiten op een elektronisch uitwisselingssysteem sluiten voorafgaand met de verantwoordelijke en met eventuele derden, zoals zorgserviceproviders,
een overeenkomst die voldoet aan het bepaalde in NEN 7510
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NEN 7512








de verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem draagt er zorg voor
dat de gebruikte netwerkverbindingen en de criteria voor een zorgserviceprovider
voldoen aan het bepaalde in de NEN 7512;
de verantwoordelijke en de zorgaanbieder dragen zorg voor een veilig en zorgvuldig
gebruik van het elektronisch uitwisselingssysteem, overeenkomstig het bepaalde in
de informatiebeveiligingsnorm NEN 7512;
gegevensuitwisseling vindt uitsluitend plaats via een zorgserviceprovider die door de
verantwoordelijke is geautoriseerd overeenkomstig de genoemde criteria/gestelde
classificatie
netwerkverbindingen die worden gebruikt voor de overdracht van gegevens naar of
vanuit het zorginformatiesysteem, of voor de overdracht van gegevens binnen het
zorginformatiesysteem, voldoen aan het bepaalde in de NEN 7512. (NB: het betreft
hier de elektronische systemen van de zorgaanbieder zelf, niet een elektronisch uitwisselingssysteem).

NEN 7513


de zorgaanbieder als verantwoordelijke voor het zorginformatiesysteem, en de verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem, dragen er zorg voor dat
de logging van het systeem voldoet aan het bepaalde in NEN 7513. De logging betreft
de registratie van a) wie bepaalde gegevens beschikbaar heeft gesteld en op welke
datum en b) wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum (zie artikel 15e van het wetsvoorstel).

2.3.3 Richtlijnen –EGiZ
Bij het gebruik van ICT in de zorg ontstaan veel vragen over de interpretatie van de Wbp en over de
normen in de WGBO. Deze zijn verder uitgewerkt in de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Gedragscode EGiZ, juli 2013):
De EGiZ en de toelichting daarop zijn hier te vinden:
 Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ (2013)
 Samenvatting Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ (2013)

2.4 Afspraken niveau Beleidsorganisatie
2.4.1 Raamovereenkomst / Convenant
In bijlage “Raamovereenkomst template V1_0 ” is een voorbeeld template beschikbaar.
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2.4.2 Bewerkersovereenkomst
In bijlage “Bewerkersovereenkomst Affinity Domain template V1_0“ is een voorbeeld template beschikbaar.

2.5 Afspraken niveau Werkprocessen
2.5.1 Notificatie bij beschikbaarheid van nieuwe gegevens
Voor het inregelen van notificaties bij het beschikbaar komen van nieuwe documenten, zoals een
labverslag of een CT-scan, is het advies om het DSUB (Document Metadata Subscription) profiel voor
te gaan gebruiken. Het heeft de voorkeur hiermee te wachten totdat dit profiel normatief is verklaard. Advies is om de implementatie van dit profiel mee te nemen in de strategie.

2.5.2 Ondersteuning multidisciplinaire workflow
Het advies voor ondersteuning van multidisciplinaire workflows, is om XDW profielen te gebruiken.
Advies is om de implementatie van dit profiel mee te nemen in de strategie.
Advies is om een XDW metadocument voorlopig nog niet interregionaal in te zetten. In een volgende
versie zal worden gekeken in hoeverre dit issue door IHE International is uitgewerkt.

2.5.3 Logging en monitoring
De afspraken met betrekking tot logging en monitoring van gegevens zijn:
 Het ATNA profiel is leidend voor het inrichten van de regionale logging.
 Voor het loggen van gegevens is de laatste versie van de Nictiz XDS metadataset leidend.
 Het RegioPlatform bepaalt welke transactie(s) extra in de centrale logging (van het Affinity Domain) geregistreerd moeten zijn, dit betreft transactie(s) die extra dan degene die in het ATNA
profiel genoemd zijn. (Bijvoorbeeld het in de logging registreren van het inzien van een beeld)
 Alle transacties tussen de Initiating (bijvoorbeeld een query) en Responding Gateway (bijvoorbeeld antwoord op query) worden geaudit in het Affinity Domain waar de transactie plaatsvindt.
Hierdoor kunnen transacties tussen Affinity Domains worden gecorreleerd. De ATNA specificaties
werken interregionaal hetzelfde als binnen de regio.
 Per zorginstelling is één persoon benoemd die toegang heeft tot de centrale logging van het Affinity Domain.
 Per Affinity Domain is een procedure opgesteld hoe, bij geval van (vermeend) misbruik of een
vraag om inzage in logginggegevens door een patiënt, logging gegevens binnen het Affinity Domain en tussen Affinity Domains te raadplegen zijn. Zie “Procedure Auditlogging template v1_0”,
oorspronkelijk opgesteld door ZorgNetOost.
 Een zorginstelling is zelf verplicht om de lokale logging op orde te hebben. (Zie EGiZ gedragscode
artikel 10, logging.)
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2.6 Afspraken niveau Informatie
2.6.1 XDS Metadata
 Om eenheid van taal te kunnen waarborgen, is het volgen van de Nictiz metadataset voor XDS
verplicht.
 Voor het inrichten van de metadata-infrastructuur van de XDS Registry moet de meest actuele
Nictiz XDS metadataset voor het inrichten van de metadata binnen het Affinity Domain worden
gevolgd. Het is niet toegestaan om meer dan 1 versie achter te lopen.
 Nictiz beheert de metadata standaard en zal maximaal 2 maal per jaar een update van deze
metadataset opleveren.
 Voorstellen voor toevoegingen of aanpassingen aan de metadataset (waardenlijsten) dienen te
worden aangevraagd bij Nictiz. Dit proces verloopt via de RSO CAB en stuurgroep/Regioplatform.
Eventuele aanpassingen worden in het een nieuwe versie van de XDS metadataset gepubliceerd.
 Binnen een Affinity Domain moet een procedure worden ingericht om ervoor te zorgen dat de
laatste versie van de metadataset in gebruik is, om eventuele uitwisselingsproblemen met andere
Affinity Domains te voorkomen. Nictiz zal in deze procedure aangeven wanneer een nieuwe versie
wordt verwacht, en vooraf aankondigen welke aanpassingen er komen.
De meest recente metadataset is hier te vinden:
“Dataset XDS voor digitale beelduitwisseling”
Dit document bevat de data- en valueset XDS. De dataset XDS-metadata is de gegevensset voor digitale beelduitwisseling. Zie de handleiding dataset XDS voor een beschrijving van dit document.
Verdere toelichting van dit document is terug te vinden in de handleiding dataset XDS-metadata (zie
hieronder).
“Handleiding dataset XDS-metadata”
Deze handleiding gaat inhoudelijk in op de velddefinities van de metadata die behoort bij het XDSprofiel. Dit is het profiel waarmee beelden en verslagen extramuraal gecommuniceerd kunnen worden.
 Voor het inrichten van de metadata-infrastructuur van de XDS Registry moet de meest actuele
Nictiz XDS metadataset voor het inrichten van de metadata binnen het Affinity Domain worden
gevolgd.
 Binnen een Affinity Domain moet een procedure worden ingericht om ervoor te zorgen dat de
laatste versie van de metadataset in gebruik is, om eventuele uitwisselingsproblemen met andere
Affinity Domains te voorkomen wanneer deze gebruik maken van een nieuwere set van metadata. Nictiz zal in deze procedure aangeven wanneer een nieuwe versie wordt verwacht, en vooraf
aankondigen welke aanpassingen er komen.
 Voorstellen voor toevoegingen of aanpassingen aan de metadataset dienen te worden aangevraagd bij Nictiz. Eventuele aanpassingen worden in het een nieuwe versie van de XDS metadataset gepubliceerd; dit wordt vervolgens aan het Regioplatform teruggemeld.
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2.6.2 Waardenlijsten bij de XDS metadataset


Zie afspraken genoemd bij hoofdstuk 2.5.1 (XDS metadata).

2.7 Afspraken niveau Applicaties
2.7.1 Gebruik van standaarden en profielen
In de tabel van bijlage 3.5.2 staan de actoren en transacties voor respectievelijk een XDS en een XCA
infrastructuur. Per transactie staat aangegeven of deze verplicht of optioneel voor een regionale in
interregionale setting.

2.7.2 Te gebruiken actoren en transacties (IHE)
De tabellen bijlage 3.5.3 zijn terug te vinden in de implementatie roadmap in Hoofdstuk 3.7.8.
Hierin staan onder meer de actoren en transacties voor respectievelijk een XDS (regionale) en een
XCA (interregionale) infrastructuur.

2.7.3 Configuratie voor uitwisseling binnen een Affinity Domain
De volgende afspraken zijn van toepassing op het uitwisselen van gegevens binnen een Affinity Domain:
 Voor het uitwisselen van gegevens moet de RAD-69 transactie gebruikt worden.
 de RAD-55 transactie (WADO, Web-Access to DICOM Objects), is als tijdelijk alternatief tot 1
januari 2016 geaccepteerd als uitwisselingsmechanisme.
 RAD-16 (DICOM Query/Retrieve) is als transaction tussen Affinity Domains niet toegestaan.

2.7.4 Configuratie voor uitwisseling tussen Affinity Domains
De volgende afspraken zijn van toepassing op het uitwisselen van gegevens tussen Affinity Domains:
 Zie de genoemde afspraken bij hoofdstuk 2.6.3.
 Elke regio heeft een HomeCommunityID nodig en dient deze mee te sturen. Zie specificaties in
het XCA profiel (zie http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf.
 Elke gateway moet in het bezit zijn van een geüpdatete lijst met daarin alle HomeCommunity ID’s
van de regio’s waarmee uitwisseling plaatsvindt.
 Het aanvragen van een HomeCommunity ID verloopt via Nictiz.

2.7.5 Patiënt ID
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In Nederland is het bij wet verplicht om gebruik te maken van het gevalideerd BSN bij uitwisseling van medische gegevens van een patiënt.
Voor medische gegevensuitwisseling binnen en tussen regio’s mag een lokaal patiëntnummer,
lees zorginstelling specifiek, niet als “primary key” gebruikt worden.

2.8 Afspraken niveau Infrastructuur

2.8.1 Affinity Domain netwerk
Voor het uitwisselen van medische gegevens via XDS en/of XCA is een netwerk noodzakelijk.
 Dit netwerk kan een (reeds bestaand) gesloten netwerk of een virtueel netwerk (VPN) zijn. Er is
geen specifieke voorkeur voor een van deze twee mogelijkheden.
 De beveiliging van het netwerk dient geregeld te zijn zoals beschreven in dit document.
 Voor het opzetten van beveiligde verbindingen is TLS of vergelijkbare oplossing verplicht. Voor
verder informatie, zie ATNA profiel.
 Koppeling van ziekenhuizen met een ander ziekenhuis dat zich in een andere XDS Affinity bevindt, vindt plaats via de gateways van de betrokken Affinity Domains. Het maken van directe
verbindingen is niet toegestaan.

2.8.2 Netwerkinrichting





Per Affinity Domain is er een configuratiedocument waarin de volgende gegevens zijn vastgelegd:
o IP-adressen
o Poortnummers
o AE titles
o (WADO) URL
o OID’s
o Firewall configuratie instellingen
Per Affinity Domain moeten de koppelingen met aangesloten Affinity Domains worden opgezet.
Voor connectie met andere Affinity Domains moet worden vastgelegd:
o HomeCommunityID

Een voorbeelddocument van deze configuratiegegevens is te zijn in bijlage 3.6.2.

2.9 Afspraken standaarden en profielen, kwalificeren
2.9.1 Standaarden en profielen, kwalificeren
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2.9.2 Beheer en ondersteuning
Beheer- en helpdeskaspecten vallen buiten de interregionale afstemming. Elk Affinity Domain is verantwoordelijk voor het operationeel zijn van de eigen diensten. Dit geldt voor diensten binnen het
Affinity Domain, maar ook voor de diensten tussen Affinity Domains voor zover die aan het eigen
domein zijn verbonden, zoals de werking van de Initiating en de Responding Gateway.
NB: een voorbeeld SLA voor interregionale afstemming rondom uptime en response tijden is in deze
versie nog niet beschikbaar.
2.9.2.1

Beheer

Nadat een zorginstelling is aangesloten op een Affinity Domain infrastructuur en gereed is voor uitwisseling van patiëntgegevens, komen beheeraspecten aan de orde. Dit betreft zowel functioneel als
technisch beheer.

2.9.2.1.1 Onderhoud systemen
Opmerking: hiertoe moet een SLA worden opgesteld. In de huidige versie van de Handreiking is hiervan nog
geen voorbeelddocument toegevoegd.

2.9.2.1.2 Onderhoud lokale systemen
Verantwoordelijkheden zorginstelling:
 De deelnemende zorginstelling is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de eigen XDS systemen en ICT infrastructuur.
 Afspraken voor beheer zijn op niveau van de zorginstelling georganiseerd.
 De deelnemende zorginstelling is verantwoordelijk voor het uitgeven en beheren van rollen
en rechten van de eigen medewerkers m.b.t. toegang tot de eigen XDS applicaties.

2.9.2.1.3 Onderhoud centrale systemen
Op centraal niveau (bij het RSO) gelden de volgende regels:

Incident Management:
 Communicatie met de zorginstelling m.b.t. incidenten verloopt uitsluitend via de Helpdesk
van de RSO.
 Communicatie over incidenten tussen de helpdesk van RSO en de zorginstelling verloopt via
een vaste medewerker (of diens vervanger) van de zorginstelling. De zorginstelling levert
diens contactgegevens aan RSO aan.
 De centrale helpdesk is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
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Service Level Agreement (SLA)
 Het ‘service window’ van het Affinity Domain is 365 dagen per jaar en 24 uur per dag.
 De beschikbaarheid van het Affinity Domain van een RSO dient in het SLA te worden vastgesteld, maar moet minimaal 99,9% zijn.
 Security patching van de servers.
Een security patch is een stukje software ontworpen om een computerprogramma of haar
ondersteunende gegevens, te herstellen of te verbeteren/bij te werken. Dit omvat de vaststelling van beveiligingsproblemen en mogelijke bugs/issues, en het verbeteren van de
bruikbaarheid en/of prestaties van de systemen. Hoewel bedoeld om problemen op te lossen, kunnen slecht ontworpen vlekken soms nieuwe problemen introduceren.
Leveranciers dienen adequate maatregelen te nemen en patch management uit te voeren op
de infrastructuur van het Affinity Domain.
Patch management is het proces en regie rondom security patching.
o Welke patches dienen te worden toegepast op welke systemen op welk tijdstip.
o Bij kritieke issues (bijvoorbeeld HeartBleed) dienen er adequaat maatregelen te worden getroffen om security te waarborgen.
Rollen en rechten
 Medewerkers van een RSO kunnen uitsluitend voor het uitoefenen van hun werkzaamheden
een machtiging krijgen tot toegang tot privacygevoelige gegevens.
 Deze toegang is uitsluitend mogelijk middels een persoonlijk account. Van elke toegang
wordt gelogd: datum, tijd, naam medewerker en welke gegevens zijn ingezien.

2.9.2.2

Ondersteuning

2.9.2.2.1 Servicedesk
Elk Affinity Domain dient te beschikken over een servicedesk ten behoeve van ondersteuning van de
dienstverlening aan zorginstellingen. In geval van problemen neemt men altijd contact op met de
servicedesk van het eigen Affinity Domain. Deze servicedesk dient:
 365 dagen per jaar en 24 uur per dag bereikbaar te zijn;
 een inschatting te geven van de verwachte oplostermijn;
 regelmatig te rapporteren over de voortgang van de oplossing;
 op in de SLA met de afnemers vastgestelde tijden bereikbaar te zijn;
 vastgestelde procedures voor het registreren, afhandelen, afsluiten en rapporteren van incidenten te hebben;
 voortgangsbewaking uit te oefenen op de afhandeling van incidenten.
Bovenstaande punten moeten worden uitgewerkt in het SLA (zie hierboven).
2.9.2.2.2 Probleemoplossing

© Nictiz

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

55





Elke zorginstelling heeft een interne procedure opgesteld, waarbij (technische) problemen/storingen bij een helpdesk gemeld kunnen werden. Zorginstellingen moeten dit proces zelf
beschrijven.
Mocht na een interne melding en probleemoplossing het probleem buiten de zorginstelling liggen, dan kan de helpdesk de melding doorzetten naar helpdesk van de RSO of de beheerder van
de centrale componenten. Op dit niveau dient ook een procesbeschrijving van het afhandelen
van problemen/storingen opgesteld te zijn.

Afspraken

2.9.3 Testen
Op alle niveaus van interoperabiliteit moeten de gemaakte afspraken kunnen worden geverifieerd.
Een deel hiervan gebeurt in de vorm van tests.
In een testtraject, van een zorginstelling, RSO of andere instelling, dienen de volgende tests te worden uitgevoerd:







Testen op Connectathon door leverancier
Testen centrale infrastructuur
Technische tests
Functionele tests
Acceptatietests
Operationele test

In bijlage 3.7.1 is het stappenplan voor deze tests verder uitgewerkt.
Opmerking: momenteel biedt de Handreiking geen simulatieomgeving (of bijvoorbeeld een sandbox
voor testen). Voor het testen/in gebruik kunnen nemen van nieuwe ontwikkelingen is een simulatieomgeving wenselijk. Het advies is, om een simulator/webapplicatie in te richten waarin tests kunnen
worden uitgevoerd. Aanvullend is een testomgeving handig om aan leveranciers te geven zodat deze
kunnen ontwikkelen met de koppeling zoals deze zich in de praktijk zal gaan gedragen.

2.10 Stip op de horizon
2.10.1 Gebruik van standaarden en profielen
In de toekomst kan door de afgevaardigden van de Affinity Domains besloten worden aanvullende of
nieuwe profielen toe te voegen aan deze lijst te ondersteunen profielen, actoren en/of transacties.
Zie het overzicht in 3.5.1. Vanuit oogpunt van interoperabiliteit is het noodzakelijk om gezamenlijk
voor een gestandaardiseerde oplossing te kiezen. Hiermee voorkom je toekomstige verschillen in
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implementaties tussen Affinity Domains. Sommige profielen zijn nu nog in ontwikkeling en nog niet
geschikt om te implementeren in de dagelijkse praktijk.

2.10.2 Extra stippen
2.10.2.1 Oostenrijk – ELGA
Voor de toekomst is het noodzakelijk dat de RSO’s voor authenticatie en autorisatie een gemeenschappelijk model afspreken met een bijbehorende set van afspraken. Binnen verschillende landen
zijn hiervoor oplossingen bedacht, bijvoorbeeld in Oostenrijk.
In Oostenrijk heeft het ELGA project ervoor gezorgd dat hier landelijke afspraken over zijn gemaakt.
Binnen het ELGA project zijn de volgende belangrijke afspraken gemaakt:
- Role Based Access Control (RBAC), is op landelijk niveau geregeld. De rol van de zorgverlener
bepaald of deze toegang krijgt tot bepaalde medische gegevens van een patiënt.
- De patiënt heeft elektronische toegang tot zijn/haar gegevens en kan zelf de toegang van zorgprofessional hiertoe bepalen. Toegang tot inzage van gegevens is mogelijk op niveau van document, zorgprofessional, zorginstelling en Affinity Domain. Tevens is het voor een patiënt mogelijk
om in logging gegevens te kijken wie toegang heeft gehad tot gegevens.
- Voor het excluderen of includeren van zorgverleners tot inzage medische gegevens, is een zorgverlenersgids opgesteld. Alle actieve zorgverleners met hun rol(len) zijn hierin opgenomen.
- Alle actoren om gegevens uit te wisselen hebben het XUA profiel geïmplementeerd. Binnen de
ELGA architectuur is tevens opgenomen welke systemen de toegang tot gegevens vastleggen,
beheren, controleren, uitvoeren en te verlenen.
Huidige gebruikte profielen, zoals BPPC voor de vastlegging van de toestemming van de patiënt, zijn
niet toereikend om autorisatie op een acceptabel niveau te regelen in Nederland (dit geldt ook voor
andere Europese landen). Het Oostenrijkse model is goed toepasbaar in de Nederlandse context. Het
overnemen van dit model kan echter niet één op één plaatsvinden. Hiervoor is verdieping nodig.
Het Advies luidt om een plan op middellange termijn te ontwikkelen om authenticatie binnen en
tussen Affinity Domains op een gelijk niveau te trekken, door het opstellen van een gezamenlijk model, met een bijbehorende set van afspraken.
Nictiz is op dit moment bezig om op het gebied van authenticatie en autorisatie bezig om voor de
eerste lijn een dergelijk model op te stellen. Deze wordt in 2015 opgeleverd. Een dergelijke set van
afspraken voor interregionale uitwisseling kan op basis hiervan, en van andere initiatieven (zoals
ELGA) worden uitgewerkt. Gemaakte afspraken zullen in een volgende versie van de Handreiking
worden opgenomen.
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3 Bijlagen met voorbeelddocumenten

3.1 Niveau Governance, Security en Privacy
3.1.1 Object Identifiers van organisaties
HL7 heeft een bestand beschikbaar met een lijst van de Object Identifiers (OID’s) van zorginstellingen, RSO’s en andere partijen:
http://www.hl7.nl/images/downloads/openbaar/OID/HL7NL_OID_register.pdf
NB: via deze link ziet u altijd de meest actuele informatie.

3.1.2 Aanvragen UZI-pas
Via deze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een UZI-pas:
http://www.uziregister.nl/uzipas/nieuweklant/uzipasaanvragen/

3.2 Niveau Wet- en regelgeving
* Geen bijlagen voor 2015

3.3 Niveau Werkprocessen
* Geen bijlagen voor 2015

3.4 Niveau Informatie
3.4.1 BPPC Policy Object Identifiers
Hiertoe is het Nictiz document“Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken” beschikbaar.

3.5 Niveau Applicaties
3.5.1 Overzicht gebruikte IHE actoren en transacties
Aangegeven is welke actoren en transacties bij de RSO en de zorginstelling verplicht ondersteund
moeten zijn al dan niet optioneel zijn.
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Legenda: R = Required, O = Optional, - = niet van toepassing
Profiel

Profielnaam

Actoren

Transacties

RSO

Zorginstelling

Onderstaande profielen zijn van toepassing op een regionale uitwisseling
XDS

Cross-enterprise
Document
Sharing

Document Registry

Document Repository

Document Consumer

Document Source
Patient Identity Source

XDS-i

Cross-enterprise
Document
Sharing for
Imaging

Imaging Document
Consumer

Imaging Document
Source
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Register Document Set-b [ITI-42]

R

R

Registry Stored Query [ITI-18]

R

R

Patient Identity Feed [ITI-8]

-

-

Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44]

-

-

Provide and Register Document Set-b
[ITI-41]
Register Document Set-b [ITI-42]

R

R

R

R

Retrieve Document Set [ITI-43]

R

R

Registry Stored Query [ITI-18]

R

R

Retrieve Document Set [ITI-43]

R

R

Provide and Register Document Set-b
[ITI-41]
Patient Identity Feed [ITI-8]

-

O

-

-

Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44]

-

-

Retrieve Images [RAD-16]

-

O

Retrieve Presentation States [RAD-17]

-

O

Retrieve Reports [RAD-27]

-

O

Retrieve Key Image Note [RAD-31]

-

O

Retrieve Evidence Documents [RAD-45]

-

O

WADO Retrieve [RAD-55]

-

O

Retrieve Imaging Document Set [RAD69]
Provide and Register Imaging Document
Set MTOM/XOP [RAD- 68]

-

R

-

R

Retrieve Images [RAD-16]

-

R

Retrieve Presentation States [RAD-17]

-

R
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ATNA

Audit Trail and
Node
Authentication

Retrieve Reports [RAD-27]

-

R

Retrieve Key Image Note [RAD-31],

-

R

Retrieve Evidence Documents [RAD-45]

-

R

WADO Retrieve [RAD-55]

-

R

Retrieve Imaging Document Set [RAD69]
Record Audit Event [ITI-20]

-

R

R

-

Authenticate Node [ITI-19]

R

R

Record Audit Event [ITI-20]

R

O

Maintain Time [ITI-1]

R

R

Authenticate Node [ITI-19]

R

R

Record Audit Event [ITI-20]

R

R

Maintain Time [ITI-1]

R

R

Time Server

Maintain Time [ITI-1]

O

R

Time Client

Maintain Time [ITI-1]

R

R

X-Service User

Provide X-User Assertion [ITI-40]

-

R

X-Service Provider

Provide X-User Assertion [ITI-40]

R

R

Content Creator

Share Content

-

R

Content Consumer

Share Content

-

R

Document Metadata
Publisher
Document Metadata
Subscriber

Document Metadata Publish [ITI 54]

R

-

Document Metadata Subscribe [ITI 52]

-

O

Document Metadata
Notification Broker

Document Metadata Publish [ITI 54]

R

-

Document Metadata Subscribe [ITI 52]

-

O

Document Metadata Publish [ITI 54]

-

O

Cross Gateway Query [ITI-38]

R

-

Cross Gateway Retrieve [ITI-39]

R

-

Registry Stored Query [ITI-18]

O

R

Audit Record Repository
Secure Node

Secure Application

CT

XUA

BPPC

DSUB

Consistent Time

Cross-enterprise
User Assertion

Basic Patient
Privacy Consents

Document
Metadata
Subscription

Document Metadata
Notification Recipient

Onderstaande profielen zijn van toepassing op een interregionale uitwisseling
XCA
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Responding Gateway

XCA-i

CrossCommunity
Access for
Imaging

Imaging Document
Consumer
Imaging Document
Source
Initiating Imaging
Gateway

Responding Imaging
Gateway

Retrieve Document Set [ITI-43]

O

R

Cross Gateway Query [ITI-38]

R

-

Cross Gateway Retrieve [ITI-39]

R

-

Retrieve Imaging Document Set [RAD69]
Retrieve Imaging Document Set [RAD69]
Retrieve Imaging Document Set [RAD69]
Cross Gateway Retrieve Imaging Document Set [RAD-75]

-

R

-

R

R

-

R

-

Cross Gateway Retrieve Imaging Document Set [RAD-75]

R

-

Retrieve Imaging Document Set [RAD69]

R

-

3.5.2 Overzicht IHE actoren en transacties per Affinity Domain
NB: deze zijn in de huidige versie nog niet geïnventariseerd. Voor de volgende versie wordt per RSO de
gebruikte IHE profielen getoond.

3.6 Niveau Infrastructuur
3.6.1 ID’s affinity domains en zorginstellingen, services (voorbeeld)
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RSO

Zorginstellling B

Zorginstelling A

Instelling

Omschrijving

Hostname

Intern IP

PACS zorginstelling A hostname PACS A

Extern IP

Intern IP adres Extern IP adres
van PACS A
van PACS A

PACS zorginstelling B hostname PACS B

Intern IP adres
van PACS B

Viewer (optioneel)

Hostname viewer

Consumer (wanneer
niet op PACS)

Hostname
consumer

Centrale registry /
repository

intern IP
Hostname
registry/
registry/repository
reposinory

Ext IP registry/
repository

PACS (webservice)
(optioneel)

Hostname PACS

Intern IP PACS

Viewer (optioneel)

Hostname Viewer

Service

Poort

RAD-69

nr

WADO

nr

Extern IP adres
RAD-69
van PACS B

Called AET
Aangeroepen
modaliteit AET
Aangeroepen
modaliteit AET

nr

LUMC_SN_QR

Intern IP adres Extern IP adres
WADO
van viewer
van viewer

nr

nvt

Intern IP adres
nvt
van consumer

RAD-69 of
WADO

nr

nvt

HTTPS

8080

nvt

nvt

WADO

nvt

nvt

Intern IP viewer nvt

HTTPS

nvt

nvt

3.6.2 Matrix IP nummers, firewall instellingen, clients (voorbeeld)
HostnameClient Omschrijving

Intern IP

Extern IP client Calling AET

Poort

hostname
hostname

Viewer zorginstelling B
PACS zorginstelling C
Viewer zorginstelling B
PACS zorginstelling C

nvt
nvt

extern IP
extern IP

Vragende AET
Vragende AET

7070
7070

nvt
nvt

extern IP
extern IP

nvt
nvt

nr
nr

hostname
hostname

PACS zorginstelling A

intern IP

nvt

Viewer zorginsteling C nvt

extern IP

Vragende AET
Vragende AET

7070
8080

hostname
hostname

Consumer C
PACS A

nvt
extern IP

nvt
nvt

vnt
nvt

nvt

nvt
nvt

nr
nr
nr

hostname
hostname

intern IP
nvt

meerdere gebruikers mogelijk
Hostname

PACS zorginstelling A

nvt

hostname
hostname

Viewer B
Consumer B

nvt
nvt

extern IP
extern IP
extern IP

hostname

Viewer webservice

intern IP

nvt

nvt

nr

hostname

Viewer RSO

intern IP

nvt

nvt

nvt
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3.6.3 Application Entity Titles (AET) table
Calling AET (aanvragend systeem)

Called AET (aanleverend systeem)
Zorginstelling A Zorginstelling B

Zorginstelling C

Calling AET
ext. IP
Port
Calling AET
ext. IP
Port
Calling AET
ext. IP
Port

x
x
x
Zorginstelling_A
196.168.1.100
1230
Zorginstelling_A
196.168.1.100
1230

Zorginstelling_C
196.168.1.160
1234
Zorginstelling_C
196.168.1.160
1234
x
x
x

Zorginstelling A
196.168.1.100
1230
Zorginstelling B
196.168.1.130
1232
Zorginstelling C
196.168.1.160
1234

Zorginstelling_B
196.168.1.130
1232
x
x
x
Zorginstelling_B
196.168.1.130
1232

Zorginst. A

Zorginst. B

Zorginst. C

3.7 Niveau Implementatie, beheer en ondersteuning
3.7.1 Testen
Op alle niveaus van interoperabiliteit moeten de gemaakte afspraken kunnen worden geverifieerd.
Een deel hiervan gebeurt in de vorm van tests.
Er dienen meerdere testscenario’s te worden uitgewerkt, op verschillende niveaus:
- Op meerdere organisatieniveaus: binnen een zorginstelling, binnen een Affinity Domain, tussen Affinity Domains.
- Op meerdere interoperabiliteitsniveaus: zorgproces, informatie en infrastructuur
- Functionele en technische tests, waaronder ‘Connectathons’.
- Acceptatietests en operationalisatietests
Voor algemene afspraken rondom testen, zie ‘aansluitdocument stichting RijnmondNet v1.01’.
De verschillende tests worden hieronder behandeld.

3.7.2 Testen op Connectathon
Voordat een leverancier IHE compliancy kan claimen, moet deze eerst aantonen dat de software
succesvol is getest op een IHE Connectathon. Via deze link kunt u zien welke leveranciers voor welke
IHE profielen op de Connectathon zijn getest: http://connectathon-results.ihe.net.
Binnen het menu (zie Figuur 6) zijn de gegevens van alle Connectathons te achterhalen. De gezochte
resultaten staan vaak in de meest recente Europese Connectathon.
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Figuur 5 - selecteren resultaten IHE Connectathons

De volgende eisen zijn hierbij van toepassing.
- Een leverancier moet aantonen dat de te implementeren software (overeenkomend met
versienummer) succesvol is getest op een (recente) IHE Connectathon.
- Nieuw te implementeren profielen (die op een later tijdstip gebruikt worden) dienen ook op
een IHE Connectathon succesvol getest te zijn.
- De leverancier heeft op de Connectathon kennis en ervaring omtrent testen van IHE profielen om de implementatie succesvol uit toe voeren.
- Als een leverancier met een nieuwe versie van de software komt, zal deze opnieuw moeten
testen op een Connectathon.
De verantwoordelijkheid van het uitvoeren van dit onderdeel ligt bij de leverancier. De zorginstelling
of RSO moet nagaan of de te implementeren Actoren (softwaremodules) allemaal succesvol zijn getest op een IHE Connectathon.

3.7.3 Testen centrale infrastructuur
De centrale spil binnen een Affinity Domain is de RSO. De RSO faciliteert centrale componenten als
de Registry. Voordat zorginstellingen kunnen aansluiten bij het Affinity Domain moeten de infrastructurele onderdelen die door een RSO worden aangeboden goed getest zijn.
Belangrijk hierbij is dat:
- Nieuwe onderdelen, profielen, die worden uitgerold binnen het Affinity Domain, getest zijn.
- Koppeling(en) met andere Affinity Domain(s) worden tevens goed getest zijn.
De verantwoordelijkheid van het uitvoeren van deze testen ligt bij de RSO en de leverancier die de
software levert.
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3.7.4 Technische tests
Het doel van deze testen is te verifiëren of de transacties (die van toepassing zijn voor de zorginstelling) technisch werken zoals beschreven in de standaard. De nadruk ligt op technische realisatie van
de afzonderlijke transacties.
Bij deze tests horen ook de testen om aansluiting te realiseren met andere aangesloten zorginstellingen op basis van de gekozen use case(s).
Voor de technische testen gelden de volgende afspraken:
- De zorginstelling is actiehouder voor het inplannen van deze testen en eventueel de aanwezigheid van een beheerder vanuit het RSO.
- Een RSO biedt een testomgeving aan waar tegen getest kan worden. Hieronder vallen een
test Registry, een test audit Repository, een test Consumer en een test Repository.
- Een RSO biedt de zorginstelling een testset waarin scenario’s kunnen uitwisselscenario’s
kunnen worden getest. De gebruikte BSN’s hierin zijn speciale test-BSN nummers (en geen
zelf bedachte, dit om eventuele problemen te voorkomen).
- De zorginstelling gebruikt testdocumenten (ook patiënt toestemmingsdocumenten) en beelden bij deze testpatiënten. Deze documenten en beelden dienen geanonimiseerd of gepseudonimiseerd te zijn.
- Als een leverancier met een nieuwe versie van de software komt, zal deze versie opnieuw
technische testen moeten ondergaan.
- Testen vinden altijd plaats in een testomgeving en niet in de productieomgeving.
Voor deze testen ligt de verantwoordelijkheid van het uitvoeren bij de zorginstelling. Een RSO hoeft
bij deze tests alleen centrale test-Actoren (zoals een test Registry) aan te bieden en hoeft daardoor
zelf niet altijd aanwezig te zijn bij deze tests. De zorginstelling moet aan een RSO aan kunnen tonen
dat alle noodzakelijke transacties succesvol zijn getest voordat de integrale test kan worden gedaan.

3.7.5 Functionele tests
Naast het testen of de techniek conform de specificaties werkt, is ook een functionele test noodzakelijk. Doel van deze test is te achterhalen of de functies (lay-out, GUI etc.) binnen de geleverde oplossing voor de eindgebruiker van de zorginstelling acceptabel zijn.
Voor de functionele tests geldt:
- Dat de zorginstelling deze test uitvoert met een geselecteerde groep eindgebruikers.
- Functionele veranderingen/aanpassingen zijn doorgevoerd voordat de acceptatietest plaatsvindt.
- Functionele tests kunnen tegelijkertijd met technische tests plaatsvinden.
Voor deze tests ligt de verantwoordelijkheid van het uitvoeren bij de zorginstelling. De zorginstelling
moet aan de RSO kunnen aantonen dat dit onderdeel succesvol is getest voordat de integrale test
kan worden gedaan. Een beheerder van de RSO hoeft bij deze functionele test niet betrokken te zijn.

3.7.6 Acceptatietests
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Nadat bij een zorginstelling alle technische onderdelen (de transacties) succesvol zijn getest, technisch functioneren en de functionaliteit van de systemen door eindgebruikers is geaccepteerd, vindt
een acceptatietest plaats.
Bij deze test wordt de gehele keten, met alle relevante use cases, met andere betrokken zorginstelling(en) en de RSO (als leverancier van de centrale infrastructuur) getest.
Voor de acceptatietest gelden de volgende regels:
- De zorginstellingen die met elkaar gaan uitwisselen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de acceptatietest.
- De gehele wordt keten in één keer doorlopen, en alle onderdelen worden achtereenvolgens
getest.
- De acceptatietest vindt plaats in de acceptatieomgeving van de RSO. Het RSO is bij de acceptatietest betrokken als leverancier van de centrale infrastructuur.
- Als een betrokken leverancier een nieuwe versie van de software technisch heeft getest met
de zorginstelling en een succesvol resultaat hiermee heeft behaald, dan kan de acceptatietest plaatsvinden.
- Alle nieuw te implementeren profielen zullen een acceptatietest, en daarmee ook de voorafgaande genoemde testen, ondergaan.
- Een acceptatietest is succesvol wanneer alle transacties van de te testen use cases werken
volgens de specificaties. Dit geldt zowel voor transacties naar een andere zorginstelling als
die naar de centrale infrastructuur. Als blijkt dat bijvoorbeeld de centrale logging niet, onjuist
of onvolledig wordt gevuld dan is de acceptatietest onsuccesvol. De RSO kan in die situatie
nog geen overeenkomst met de zorginstelling aangaan en de uitvoering van de acceptatietest dient opnieuw plaats te vinden.
Een succesvolle acceptatietest resulteert in het aangaan van een overeenkomst met de RSO waarna
een zorginstelling in productie kan gaan.

3.7.7 Operationele test
Nadat de testen in de acceptatieomgeving met goed resultaat zijn afgerond, richt de zorginstelling de
productieomgeving in volgens de succesvol geteste configuraties. Na livegang controleert de zorginstelling in samenwerking met de RSO of ook in de productieomgeving de juiste configuraties en beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Als dit het geval is kan de participant in productie gaan en gebruik maken van de beeld- en documentuitwisseling van de RSO.
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3.7.8 Implementatie roadmap

Profielen

In gebruik op
aug-2014
CT
ATNA
BPPC
XDS.b
XDS-I

aug-2015
XCA
XCA-I

jan-2017
XUA
DSUB
XDW

Authenticatie Username/Password

STORK 3 niveau Aun.v.t.
thenticatie
(UZI pas of equivalent)
Server certifi- Eigen certificaten zorg- UZI servercertificaten n.v.t.
caten
instellingen
(goede afspraken Affinity Domain noodzakelijk)
Metadata
Huidige set metadata Nictiz metadataset
n.v.t.
Mime-types
PDF
CDA
TIFF
DICOM beelden
MPEG
TXT
DICOM SR
Inhoud verVrije tekst
CDA structuur
Coderingen/Terminologie
slagen (CodeOf andere standaard
in bericht
ringen)

3.8 Stappen voor plan van Aanpak voor implementatie
Hieronder staat een handreiking beschreven van een mogelijk stappenplan m.b.t. implementatie.
1. Opstarten projectteam XDS
a. Projectteam samenstellen
b. Werkgroep samenstellen ( met vertegenwoordigers van alle interoperabiliteitslagen )
c. Aansluiting bij RSO aanvragen
2. Projectplan
a. Projectplan opstellen en afstemmen met RSO
3. Aansluiting op RSO infrastructuur
a. Voldoen van de zorginstelling aan de eisen voor een GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem)
b. Een Provider selecteren voor de gegevensuitwisseling indien niet via de provider van de
RSO infrastructuur
i. Koppelen met de RSO infrastructuur
c. UZI servercertificaat aanvragen voor beveiliging communicatie met Centrale Infrastructuur
d. Aanvragen Smartcards (en kaartlezers)
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e. Opstellen en invoeren overzicht van gebruikersnamen van geautoriseerde gebruikers
4. Selectie leverancier, aanschaffen IHE compliant software
a. Opstellen van een “Request for proposal” met daarin alle benodigde specificaties voor de
zorginstelling Conform uitgangspunten Governance document.
b. Aanvragen offertes bij leveranciers
c. Selecteren leverancier(s)
d. Opstellen SLA’s
e. Updaten projectplan in samenwerking met leverancier en bespreken met RSO
5. Convenant, bewerkersovereenkomst
a. Bewerkersovereenkomst sluiten met RSO
b. Overeenkomst opstellen en ondertekenen met de zorginstellingen waarmee patiëntgegevens zullen worden uitgewisseld
6. Configuraties
a. IP adressen of host names van de XDS actoren aanmelden bij RSO
b. OID zorginstelling aanvragen
c. URL endpoints configureren
d. Configuratie-instellingen aanleveren aan RSO
e. Instellen/configureren eigen firewall
7. Testplan en testen
a. Testteam samenstellen
b. Opstellen testplan (incl. opstellen van use cases)
c. Technische testen door leverancier
d. Functionele testen door zorginstelling
e. Acceptatie test in de keten (projectgroep;
f. Operationalisatie test op productie na livegang
g. Testrapport van succesvolle tests aanleveren aan RSO
8. Operationalisatie
a. Tijdstip afspreken met RSO voor start productie en communiceren naar de andere zorginstellingen waarmee zal worden uitgewisseld.
9. Beheer
a. Uitgeven en beheren van rollen en rechten van de eigen medewerkers met betrekking
tot toegang tot de eigen XDS applicaties.
b. Uitwerken intern beleid ten aanzien van privacy, security, algemeen beheer, workflows
etc.
c. Beleggen van beheer binnen eigen zorginstelling.
10. Ingebruikname
a. Informeren gebruikers
b. Opleiden gebruikers, waar nodig
c. Informeren patiënten. Bijvoorbeeld ontwikkelen folder.
d. Informeren zorginstellingen in de regio
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4 Algemene bijlagen
4.1 Woordenlijst
Affinity
Domain
(functional)
Affinity
Domain)
(technical)

An XDS Affinity Domain is a group of healthcare enterprises that have agreed to work together using a common set of policies and share a common infrastructure.

BIG
BSN
CAB
EGiZ

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BurgerServiceNummer
Change Advisory Board
Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EgiZ (2013)
Samenvatting Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ
Integrating the Healthcare Enterprise
IHE Nederland
Picture Archiving and Communication System
Request for Comments
Regionaal Samenwerkings Organisatie
Secure identTity acrOss boRders linked (zie ook: https://www.eid-stork2.eu/)
Transport Layer Security
Virtual Private Network
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Voorstel wet cliëntenrechten zorg
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Zorg Service Provider

IHE
IHE-NL
PACS
RfC
RSO
STORK
TLS
VPN
WGBO
Wbp
Wbsn-z
Wcz
WGBO
ZSP
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An XDS Affinity Domain is made of a well-defined set of Document Repositories and Document Consumers that have agreed to share the clinical documents.
An XDS Affinity Domain has a number of properties defined:
1. An XDS Affinity Domain does not deliver care. Only the EHR-CRs belonging to an XDS
Affinity Domain as Document Sources and Consumers do.
2. An XDS Affinity Domain is managed by a single Document Registry Actor. Note: A distributed registry approach will be considered as a future and separate Integration Profile. For
Document Source and Document Consumer Actors, the perception of a single Document
Registry Actor hides the complexity of a distributed registry.
3. It includes any number of Document Repository Actors (a distributed configuration is the
default, however, a centralized configuration with a grouped Registry/Repository is also
supported).
4. It contains an explicit list of Document Consumer and Document Repository actors that
participate in document sharing. The addition of a Document Repository or Document
Consumer Actor is an administrative task that requires involvement of authorities maintaining the Registry and Repositories
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4.2 Beknopte toelichting IHE profielen

ATNA

Audit Trail and Node Authentication

BPPC

Basic Patient Privacy Consents

CPMD

Community Medication Prescription and Dispense

CT

Consistent Time

DEC

Device Enterprise Communication

DIS

Pharmacy Dispense Document

LCSD

Laboratory Code Sets Distribution

PAM

Patient Administration Management

PDQ

Patient Demographics Query

PIX

Patient Identifier Cross Referencing

RID

Retrieve Information for Display

RTM

Rosetta Terminology Mapping

SVS

Sharing Value Sets

SWF

Scheduled Workflow

XCA

Cross-Community Access

XCPD

Cross-Community Patient Discovery

XD-LAB

Sharing Laboratory Reports

XDR

Cross-enterprise Document Re-

© Nictiz

Basic security through (a) functional access
controls, (b) defined security audit logging
and (c) secure network communications
Method for recording a patient's privacy
consent acknowledgement to be used for
enforcing basic privacy appropriate to the
use
Integrates prescription, validation and dispensation of medication in the ambulatory
sector.
Enables system clocks and time stamps of
computers in a network to be synchronized
Transmits information from medical devices
at the point of care to enterprise applications
Records the dispense of medication to a
patient
Distributes managed sets of clinical laboratory codes (battery, test and observation
codes)
Establishes the continuity and integrity of
patient data in and across acute care settings, as well as among ambulatory caregivers
Lets applications query by patient demographics for patient identity from a central patient information server
Lets applications query for patient identity
cross-references between hospitals, sites,
health information exchange networks, etc.
Simple and rapid read-only access to patient-centric clinical information that is located outside the user’s current application
Harmonizes the use of existing nomenclature terms defined by the ISO/IEEE 1107310101 nomenclature standard
Distributes centrally managed common,
uniform nomenclatures
Integrates ordering, scheduling, imaging
acquisition, storage and viewing for Radiology exams
Allows to query and retrieve patient electronic health records held by other communities
Supports locating communities with patient
electronic health records and the translation
of patient identifiers across communities.
Content (human and machine readable) of
an electronic clinical laboratory report
Exchanges health documents between
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liable Interchange
XDS

Cross Enterprise Document Sharing

XDS-i

Cross-enterprise Document Sharing
for Imaging

XDW

Cross Enterprise Document Workflow

XPHR

Exchange of Personal Health Record

XUA

Cross-Enterprise User Assertion
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health enterprises using a web-service
based point-to-point push network communication
Share and discover electronic health record
documents between healthcare enterprises,
physician offices, clinics, acute care inpatient facilities and personal health records
Update extends XDS to share images, diagnostic reports and related information
across a group of care sites.
Coordinates human and applications mediated workflows across multiple organizations
Content and format of summary information
extracted from a PHR system for import into
an EHR system, and vice versa
Communicates claims about the identity of
an authenticated principal (user, application, system...) across enterprise boundaries - Federated Identity. The ‘++’ is an
extension of the Profile attributes
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4.3 Huidig landschap regionale infrastructuren

Figuur 16 - SRO's in Nederland (2013)

Regionale Samenwerkingsorganisaties die beschikken over een XDS infrastructuur:
EZDA / SIGRA
RZCC
SDSK
Stichting Gerrit
Stichting Rijnmondnet
Sleutelnet
UPZuid
ZMBR
ZorgNetOost
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http://ezda.nl/
http://www.rzcc.nl/
http://www.sdsk.nl/
http://www.gerrit-net.nl/
http://rijnmondnet.nl/
http://www.sleutelnet.nl/
http://www.zorgnetwerkmb.nl/
https://www.zorgnetoost.nl
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NB: deze lijst wordt in een volgende versie nog uitgebreid.
Nationale screening programma’s
MammoXL
http://www.mammoxl.nl/
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*** Einde document ***
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