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1 Inleiding 

In maart 2017 is besloten dat het Informatieberaad een besluitvormende rol krijgt 
in het van toepassing verklaren van bouwstenen van de basisinfrastructuur voor de 
gehele zorg.   
 
In juni 2017 heeft het Informatieberaad goedkeuring gegeven aan de beschrijving 
van het proces van toelating tot de basisinfrastructuur van het duurzaam 
informatiestelsel in de zorg. Het proces van toelating heeft als primair doel een 
mechanisme te hebben waarmee de betrokken partijen samen kunnen besluiten 
over welke bouwstenen zij toelaten. 
 
Onderstaand document geeft: 
• een korte schets van het duurzaam informatiestelsel; 
• een beschrijving van het proces van toelating;  
• En de toetsingscriteria die worden gehanteerd bij de beoordeling om een 

bouwsteen in open consultatie te brengen.  

Een bouwsteen is omschreven als een concrete voorziening, een 
(informatie)standaard, een verzameling van afspraken die bovensectoraal of 
zorgbreed (her)gebruikt kunnen worden. Kenmerken is dat er voor een bouwsteen 
een eigenaar is, het beheer is ingeregeld en de financiering is georganiseerd.  

Op basis van een evaluatie van het proces van toelating en voortschrijdend inzicht is 
besloten procedure en inhoud van dit document aan te passen. Deze aanpassingen 
zijn doorgevoerd. 
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2 Het duurzaam informatiestelsel in de zorg 

Het duurzame informatiestelsel heeft betrekking op de gehele informatievoorziening 
van de zorg: die van burgers, patiënten en zorgverleners en van individuele 
instellingen zoals verpleeginstellingen, ziekenhuizen, uitvoeringsorganisaties en 
inspecties. Maar ook van instellingen en zorgverleners samen, in ketens en 
netwerken.   
 
Het doel van het duurzame informatiestelsel is om de samenwerking en onderlinge 
communicatie te verbeteren: van ziekenhuis naar apotheker, van huisarts naar 
ziekenhuis, van tussen ziekenhuis en zorginstelling, alle vormen van informatie-
uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en zorgprofessional en patiënten 
en/of cliënten. Dit moet de zorg in staat stellen om een groot aantal 
maatschappelijk doelen te realiseren zoals meer regie op zorg en 
gezondheidsgegevens, vergroting van de medicatieveiligheid,  mensen in staat 
stellen langer thuis te blijven, terugdringen van administratieve lasten en 
kostenbeheersing. 
 
Outcomedoelen 
Het Informatieberaad heeft uit al deze doelen er vier gekozen om haar regie op het 
informatiestelsel richting en focus te geven. Deze ‘outcomedoelen’ zijn gericht op 
• het realiseren van medicatieveiligheid,  
• regie op zorg met behulp van persoonlijke gezondheidsomgevingen; 
• de gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorgverleners; 
• en de eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens.  
 
Basisinfrastructuur 
Om de outcomedoelen (en vele andere maatschappelijke doelen) te realiseren is er 
een behoefte aan een goed werkend informatiestelsel. Het Informatieberaad richt 
zich daarbij op de randvoorwaarden die dit stelsel voor alle deelnemers laat werken. 
Daarom voert het Informatieberaad regie op de zaken waarvoor samenwerking 
noodzakelijk is en die de invloedssfeer van individuele organisaties overstijgen. 
Denk hierbij zaken zoals sector-overstijgende- of zorgbrede afspraken, standaarden 
en voorzieningen die zowel technisch als niet-technisch van aard zijn.  
 
De basisinfrastructuur omvat de ontwikkeling, inrichting, het beheer, en het 
onderhoud van een samenhangend geheel van afspraken, (informatie)standaarden 
en voorzieningen (identificatie en authenticatie) die bij meerdere sectoren in gebruik 
zijn. Het kan gaan om zorgbrede standaarden rondom vastlegging en uitwisseling 
zoals de ZorgInformatieBouwstenen (ZIB’s) of informatiestandaarden met een 
bovensectorale werking zoals eOverdracht in de Care. Het generieke deel van het 
informatiestelsel noemen wij de ‘basisinfrastructuur’. Het woord ‘basisinfrastructuur’ 
heeft niet uitsluitend betrekking op ‘harde’ infrastructuur zoals wegen, spoor, kabels 
en netwerken: het betreft alle generieke bestuurlijke, financiële en technische zaken 
in het informatiestelsel. 
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Bouwstenen als onderdeel van de basisinfrastructuur 
Voor de basisinfrastructuur is geen blauwdruk beschikbaar. Het Informatieberaad 
heeft besloten om de inhoud en inrichting van de basisinfrastructuur stap voor stap 
en naar behoefte van alle partijen vast te stellen en hier deelgebied over te 
beslissen. Zo’n deelgebied wordt bouwsteen genoemd:  
 

Een concrete voorziening, (informatie)standaard of verzameling van afspraken  
waarover het Informatieberaad heeft besloten dat deze onderdeel uitmaakt van 
de basisinfrastructuur. Bouwstenen dragen bij aan de interoperabiliteit. 

 
Een dergelijk besluit is gekoppeld aan afspraken over implementatie en adoptie van 
de bouwsteen en over de samenwerking aan de naleving van dergelijke afspraken. 
 
Een belangrijke voorwaarde voor opname in de basisinfrastructuur is dat 

1) de bouwstenen in beheer zijn,  
2) al een breed draagvlak kennen,  
3) de samenhang met andere bouwstenen helder zijn,  

 en het eigenaarschap en financiering zijn geregeld.  
Daarnaast moet het voorstel om bijvoorbeeld een standaard als bouwsteen in de 
basisinfrastructuur op te nemen vergezeld gaan van een heldere implementatie 
aanpak: wie wordt geacht de bouwsteen te gebruiken? Voor welk doel en in welk 
proces? Wat vraagt dit van de instellingen, zorgverleners en IT-leveranciers? 
 
Van onomstreden bouwstenen naar bouwstenen basisinfrastructuur 
In september 2017 zijn 36 bouwstenen geïdentificeerd en benoemd tot 
‘onomstreden bouwstenen’ in de huidige situatie. Deze lijst geeft vooral aan welke 
standaarden en voorzieningen nu al bij een deel van de zorg naar tevredenheid in 
gebruik zijn. De lijst is nog niet gebaseerd op de gewenste samenstelling van de 
basisinfrastructuur. Ook zijn er geen afspraken gemaakt met betrekking tot 
implementatie en gebruik. De lijst vormt een eerste inventarisatie van bouwstenen 
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die in de zorg daadwerkelijk in gebruik zijn. Van de lijst gaat verder geen 
‘dwingende’ werking uit. Het is beeld van de huidige situatie (IST).  
 
In 2018 is gestart met de volgende stap. Er wordt nu via het ‘proces van toelating’ 
besloten over bouwstenen waar wél een dwingende werking van uit moet gaan. Dat 
betekent dat de lijst van onomstreden bouwstenen niet verder wordt onderhouden.  
De aandacht gaat nu uit naar de stapsgewijze vulling van de basisinfrastructuur.  
 
Het Informatieberaad neemt nu besluiten over de toelating van bouwstenen tot de 
nieuwe basisinfrastructuur en verbindt hieraan afspraken over implementatie en 
gebruik.  Hierdoor ontstaat nu helderheid voor zorgpartijen en ICT-leveranciers. Met 
een positief besluit verplichten de leden van het Informatieberaad zich om samen te 
werken aan naleving door hun achterbannen: de zorginstellingen die de bouwstenen 
gaan implementeren en gebruiken.   
 
In 2018 en 2019 zijn op deze manier over verschillende standaarden afspraken 
gemaakt: het model van de ZIB’s, de BasisGegevensset Zorg (BGZ) en de 
eOverdracht verpleegkundige zorg, medicatieproces 9.0. Maar ook over 
verschillende andere bouwstenen zoals Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel, 
het MedMij afsprakenstelsel, Labcodeset en toepassing van Snomed.  
 
Proces van toelating 
Via een proces van toelating kunnen alle partijen uit de zorg bouwstenen 
voorleggen aan het Informatieberaad (zie ook hoofdstuk 3). Voor deze indiening is 
een formulier beschikbaar; het secretariaat van het Informatieberaad ondersteunt 
de indiening en adviseert indieners hierbij. 
 
Dit proces van toelating fungeert het Informatieberaad als poortwachter waarmee 
zij kan vaststellen of een mogelijke bouwsteen thuishoort in de basisinfrastructuur.  
 
Beslissingen over bouwstenen die onderdeel gaan uitmaken van de 
basisinfrastructuur moeten betekenisvol zijn: hierbij geldt dat helderheid moet 
bestaan over de implementatie, adoptie en het beheer. 
 
Met de stapsgewijze aanpak komt er geleidelijk aan overzicht in de 
basisinfrastructuur en het totaalplaatje. Een doelarchitectuur is daarbij wenselijk. Bij 
het ontbreken daarvan is een zorgvuldige toetsing van belang zoals die in het proces 
van toelating is voorgesteld waarin zorgveld zich kan uitspreken, experts hun 
mening kunnen geven en een architectuurboard een onafhankelijke review kan 
doen.  
 
Relatie met programma’s en projecten 
Binnen het Informatieberaad kan behoeftestelling leiden tot bouwstenen en 
projecten. Verschillende bouwstenen komen voort uit projecten zoals Registratie aan 
de Bron en MedMij. De programma’s hebben dikwijls een eigen besturing: het 
bestuurlijke overleg dat met de behoeftestelling kwam, of een speciaal voor dit doel 
ingerichte stuurgroep. Denk bijvoorbeeld aan de stuurgroep Medmij of 
Gespecificeerde toestemming. Het Informatieberaad neemt niet de besturing van 
projecten op zich. Het project en haar stuurgroep realiseren vervolgens de gewenste 
oplossing en maken plannen voor de implementatie. De resultaten worden weer 
voorgelegd aan het Informatieberaad voor de toelating tot de basisinfrastructuur. Bij 
deze toelating gaat het niet alleen om de kwaliteit van de oplossing (“werkt deze 
naar behoren?”) maar ook om de bruikbaarheid en toepasbaarheid voor alle 
beoogde gebruikers. Dit laatste is met name van belang wanneer niet alle beoogde 
gebruikers vertegenwoordigd zijn in de besturing van het project: het 
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Informatieberaad is dan de instantie waar de gehele zorg in vertegenwoordigd is. 
 
Sinds 2019 bestaat het programma Elektronische Gegevensuitwisseling. Het 
programma geeft uitvoering aan een roadmap. De roadmap bestaat uit 
gegevensuitwisselingen die als eerste bij wet elektronisch moeten verlopen, het 
aanwijzen van bouwstenen die hierbij verplicht moeten worden gebruikt en het 
wetstraject zelf. Elke gegevensuitwisseling die op de roadmap wordt opgenomen 
moet een bijdrage leveren aan goede zorg. Deze is gebaseerd op een 
kwaliteitsstandaard die is opgenomen in het register van het Zorginstituut. Of waar 
deze ontbreekt, kan ook een bestaande professionele standaard voor het 
betreffende zorgproces de basis zijn. Bouwstenen die wettelijk verplicht worden 
aangewezen doorlopen niet het proces van toelating.  
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3 Het proces van toelating 

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel is dynamisch waarbij 
nieuwe technieken zich aandienen en bestaande standaarden en voorzieningen 
verouderen. Aanpassing van bouwstenen volgen dan logischerwijs. Het proces van 
toelating en de toetsingscriteria (en basisprincipes) fungeren als poort waarmee alle 
betrokken partijen samen kunnen vaststellen of een aangedragen bouwsteen 
thuishoort in het duurzaam informatiestelsel. Een toelichting op de toetsingscriteria 
staan in hoofdstuk 5.  
 
Via het proces van toelating kunnen aanpassingen worden voorgesteld zodat 
duidelijk is op welke afspraken voor de informatievoorziening zorgpartijen en ICT 
leveranciers kunnen bouwen. Het proces van toelating bestaat uit acht stappen. De 
beschrijving richt zich op de eerste vijf stappen van het proces. Onderstaande figuur 
geeft een overzicht van de acht stappen. 

 
Voor het proces van toelating komen zowel bouwstenen in aanmerking die in 
ontwikkeling zijn als bouwstenen (zoals informatiestandaarden) die al langere tijd in 
gebruik zijn. In dit laatste geval blijft de behoeftestelling achterwege en wordt de 
indiener gevraagd het voorstel in een daarvoor bestemd format om te zetten. Het 
kan ook zo zijn dat we te maken hebben met een innovatieve ontwikkeling die veel 
meer verkennend is. Bovenstaand proces kent dan ook drie varianten: 
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• Variant 1 betreft de ontwikkeling van een voorstel waarin expert-communities een 
rol kunnen hebben bij het concretiseren van de vraagstelling. 

• Variant 2 betreft besluitvorming over het verder ontwikkelen of toetsen van een 
bouwsteen die in ontwikkeling. Bij positieve besluitvorming krijgt deze 
bouwsteen de status van kandidaat-bouwsteen. De kandidaat-bouwsteen is wel 
in open consultatie geweest maar heeft nog niet test en proeffase doorlopen. 

• Variant 3 betreft besluitvorming over bestaande of al ontwikkelde bouwstenen. 
Deze bouwstenen krijgen of de status afgewezen, of kandidaat of verplichte 
bouwsteen. Bij een verplichte bouwsteen verbindt het Informatieberaad de 
bouwsteen zorgbreed (voor zover van toepassing) te gebruiken. 

 
NB. voor de betekenis van kandidaat-bouwsteen sluiten we aan bij het Forum 
Standaardisatie.1 Zij onderscheiden standaarden met het karakter van pas toe of leg 
uit en aanbevolen standaarden. Aanbevolen standaarden zitten nog in een 
ontwikkelfase of het begin van implementatie. 
 
Bij de overgang van een kandidaat-bouwsteen naar een bouwsteen is naast de 
beoordeling van de volwassenheid van de bouwsteen (zie Bijlage 1) vooral van 
belang antwoord te geven op de volgenden vragen: 
• Waaruit blijkt dat het aanbevelen van de bouwsteen onvoldoende? 
• Waarom moet deze standaard worden gestimuleerd met een meer verbindend 

karakter? 
• Is er voldoende draagvlak binnen de zorg voor een meer verplichtend gebruik van 

de standaard en wat is de impact hiervan? 

3.1 Toelichting op stappen in het proces 
 
Behoeftestelling 
• Vanuit allerlei initiatieven, zoals vanuit programma’s zoals MedMij, kan gevraagd 

worden om nieuwe onderdelen van de basisinfrastructuur die in een specifieke 
behoefte voorzien. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven welk probleem moet 
worden opgelost, voor welke zorgprocessen of use-cases en voor welk 
werkingsgebied. Ook de mogelijke implementatielast, financiële gevolgen, etc. 
moeten geschetst worden. In deze fase kunnen  verschillende expert 
communities worden benut om de indiener van advies te voorzien. 

Toets op vormvereisten 
• Het secretariaat van het Informatieberaad en de secretaris van de 

Architectuurboard beoordelen of alle elementen die nodig zijn voor de 
beschrijving van een kandidaatonderdeel (zoals beschrijving van het nieuwe 
onderdeel van de basisinfrastructuur, reikwijdte, implementatie, financiële 
gevolgen, zorgbrede governance, etc.) en de wijze waarop de kaders zijn 
toegepast, beschreven zijn. Bij de toets op vormvereisten sorteert het 
secretariaat Informatieberaad voor op het gewenste besluit. 

Open consultatie 
• Via onder meer de website van het Informatieberaad vindt een open consultatie 

plaats, georganiseerd door het secretariaat. De resultaten hiervan worden aan 
de indieners meegegeven en op de website geplaatst.  

Opstellen voorstel door indieners, waarna advies van Architectuurboard en 
Kerngroep 

                                                                 
1 https://www.forumstandaardisatie.nl/content/toetsen-van-standaarden 
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• De indiener(s) doen een voorstel aan het Informatieberaad over het toelaten tot 
de basisinfrastructuur van het gevraagde. De Architectuurboard toetst 
voorstellen op inhoud en op samenhang en brengt een onafhankelijk advies uit.  
Ook de Kerngroep adviseert over het te nemen besluit met inachtneming van 
het advies van de Architectuurboard. Zij richt zich primair op haalbaarheid en 
implementatie. 

Besluit Informatieberaad 
• Het Informatieberaad besluit om een onderdeel van de basisinfrastructuur wel of 

niet in ontwikkeling te nemen. Het Informatieberaad kan besluiten om het 
werkingsgebied uit te breiden ten opzichte van de oorspronkelijke vraag, 
bijvoorbeeld wanneer deze behoefte ook bij andere bestuurlijke gremia en 
sectoren leeft. Zo kan het Informatieberaad bijdragen aan een meer doelmatige 
en samenhangende basisinfrastructuur.  

• Indien het Informatieberaad een bouwsteen als kandidaat-bouwsteen aanwijst 
heeft dat een richtinggevend karakter. Partijen wordt aanbevolen deze 
bouwsteen te gebruiken. Indien het Informatieberaad een bouwsteen accepteert 
als onderdeel van het duurzaam informatiestelsel heeft deze een verplichtend 
karakter. De in het Informatieberaad vertegenwoordigde partijen verbinden zich 
eraan de bouwsteen in te zetten. 

Ontwikkeling of selectie 
• De ontwikkeling of selectie van elementen van de basisinfrastructuur vindt 

plaats in programma’s in de zorg zelf, en ook daarbuiten (zoals het geval is bij 
eID). Het project en haar stuurgroep realiseren vervolgens de gewenste 
oplossing en maken plannen voor de implementatie. 
De resultaten worden voorgelegd aan het Informatieberaad voor de toelating tot 
de basisinfrastructuur. Bij deze toelating gaat het niet alleen om de kwaliteit van 
de oplossing (“werkt deze naar behoren?”) maar ook om de bruikbaarheid en 
toepasbaarheid voor alle beoogde gebruikers. Draagt het onderdeel bijvoorbeeld 
bij aan efficiënte uitvoering?  

Implementatie en naleving 
• De aanpak van de implementatie kan per sector verschillen. De gemaakte 

afspraken zijn niet vrijblijvend. Alle leden zetten de instrumenten in die zij 
hebben om de afspraken in de praktijk te laten werken.  

Beheer  
• Voor gebruik en beheer worden per onderdeel van de basisinfrastructuur 

afspraken gemaakt zodat alle voorzieningen die ontwikkeld en geïmplementeerd 
worden ook duurzaam gebruikt en beheerd worden. 

Om verzoeken tot toelating op een gelijkvormige manier te kunnen beoordelen 
maken we gebruik van bovenstaand proces. Afhankelijk van de volwassenheid van 
ontwikkelingen worden sommige stappen versneld doorlopen.  
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4 Procedure, doorlooptijd en betrokkenen 

De procedure begint met een intake-gesprek. In de intake wordt met name verkend 
of de bouwsteen al rijp is om het proces van toelating te doorlopen. Deze toetsing 
gaat aan de hand van een aantal toetsingscriteria (zie paragraaf 5). Belangrijk is de 
bovensectorale werking, de bijdrage aan de outcome-doelen, betrokkenheid van 
patiënt/cliënt en randvoorwaardelijke zaken zoals eigenaarschap, financiering en 
beheer. Ook de mate waarin de implementatie is voorbereid speelt hierin een rol. 
Met de indieners van het voorstel worden afspraken gemaakt over de te volgen 
route. 
 
Wanneer indieners een bouwsteen in het proces van toelating willen brengen, 
stemmen we af met de indiener wanneer deze de bouwsteen in open consultatie wil 
brengen. Per jaar hebben we drie open consultaties. 
 

4.1 Doorlooptijd 
Duidelijkheid bieden naar alle partijen die betrokken zijn in een proces van toelating 
is gewenst. Het proces moet zoveel als mogelijk voorspelbaar verlopen. Dat 
betekent ook zoveel als mogelijk vaste doorlooptijden voor elke stap in het proces. 
Door de stappen van te voren kenbaar te maken, kan iedereen zich voorbereiden. 
 

Wat Wie betrokken Hoelang 

Vooroverleg Indiener - Secretariaat IB Aan indiener 

Indienen voorstel 
conform format 

Indiener - Secretariaat IB Aan indiener 

Toetsen vormvereisten Secretariaat IB plus triage Max 5 wd 

Open consultatie Veld plus Expert 
Communities 

30 wd 

Aanpassing voorstel / 
opstellen notitie 

Indiener 5 – 10 wd 

Review en Advies Secretariaat IB- 
Architectuurboard - 
kerngroep 

Max 15 wd 

Besluitvorming IB Indiener - Secretariaat IB- 
Informatieberaad 

20 wd 

Publicatie Secretariaat IB 5 wd 

 
Na het intake-overleg kan de indiener het voorstel in een vast format aanbieden. 
Vanaf moment van indienen moet rekening worden gehouden met een periode van 
drie tot vijf maanden voordat het Informatieberaad een besluit neemt. In deze 
periode vindt toetsing, open consultatie, mogelijke aanpassing en review in de 
architectuur community plaats. Reacties op de open consultatie worden via de 
website van Informatieberaad bekend gemaakt. 
 
Wanneer de indiener besluit om het voorstel aan te passen op basis van adviezen en 
de open consultatie geldt in het algemeen een langere periode. Indien wij zien dat 
verzoeken inhoudelijk veel met elkaar te maken, nemen wij de voorstellen 
gezamenlijk in consultatie. Dat kan effect hebben op de doorlooptijd. 
 

4.2 Betrokkenen 
In het proces is een aantal partijen betrokken: 
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De volgende partijen spelen een rol in het proces van toelating. 
 
Indiener: 
Bij de indiening is/zijn bij voorkeur één of meer koepelpartijen betrokken en/of een 
bestuurlijk overleg. Denk bij dit laatste aan het bestuurlijk overleg zoals voor de 
WvGGZ  of Medicatieveiligheid. Bij voorkeur zijn ook Zn en NPF al van te voren 
geconsulteerd. Leveranciers wordt verzocht om met betrokkenheid van een koepel 
een bouwsteen aan te dragen.  
 
Rol: de indieners vullen het format in (het Toelatingsverzoek), passen dit voorstel 
aan naar aanleiding van consultatie en review en stellen een notitie op voor het 
Informatieberaad. 
 
Ondersteuning van proces: 
Het secretariaat Informatieberaad coördineert het proces en bewaakt de tijdlijnen. 
Zij ondersteunt en adviseert de indiener in het proces en draagt zorg voor publicatie 
van het besluit. Zij informeert de Kerngroep over komende open consultaties en 
bewaakt de jaarplanning. Zij draagt zorg voor een goede samenvatting van de 
verschillende adviezen. 
 
Adviezen van experts: 
De expertgroepen kunnen worden ingeschakeld in de fase van behoeftestelling en 
de ontwikkeling van bouwstenen. Dit gebeurt op verzoek van het Informatieberaad, 
de Kerngroep of het secretariaat Informatieberaad.  
 
Veldpartijen 
Het (zorg)veld heeft de mogelijkheid om te reageren op de open consultatie. Ook 
expertgroepen kunnen dan hun reactie geven. 
 
De architectuurboard  
De architectuurboard heeft een formele rol in het opstellen van een onafhankelijk 
review advies. Dit review advies hoeft niet unaniem te zijn.  
 
Kerngroep 
De Kerngroep bereidt de discussie in het Informatieberaad voor. Zij brengt advies 
uit over de mogelijke meningen en tegenstellingen en hoofdlijnen van de te 
verwachten discussie. Het advies hoeft niet unaniem te zijn. Zij heeft daarvoor 
kennis van het toelatingsverzoek, de ontvangen reacties en de review van de 
Architectuurboard. Zij kan de stukken niet tegenhouden. 
 
Besluitvormend orgaan: 
Het Informatieberaad Zorg is besluitvormend. De inbreng van de leden is op basis 
van de annotatie van hun adviseurs, die in de Kerngroep zitten. Zij kan het besluit 
overnemen conform advies of eventueel het werkingsgebied aanpassen en 
aanwijzingen geven voor implementatie. Het Informatieberaad kan kiezen uit vijf 
opties: 

1) Afwijzen;  
2) Aanhouden; 
3) In ontwikkeling nemen; 
4) Aanwijzen als kandidaat-bouwsteen; 
5) Aanwijzen als ‘verplichte’ bouwsteen. 

 
In schema zien de stappen er als volgt uit: 
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4.3 Publicatie 
Het secretariaat van het Informatieberaad draagt zorg voor de publicatie van het 
besluit binnen het Informatieberaad op haar eigen website en coördineert de 
aanpassing van mogelijke lijsten. Zij is niet verantwoordelijk voor de opname in het 
Kwaliteitsregister 
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5 Toetsingscriteria voor Proces van Toelating 

In de afweging of een aangedragen bouwsteen in open consultatie genomen kan 
worden, geldt een aantal toetsingscriteria. Voor een bouwsteen met verplichtend 
karakter kijken we naar onderstaande set. Om het beoordelingsproces optimaal te 
laten verlopen, worden toelatingscriteria toegepast op de opnameverzoeken voor 
bouwstenen die worden ingediend door het Informatieberaad Zorg. Deze verzoeken 
worden op de volgende onderdelen beoordeeld: 
 

 
Voor een bouwsteen die zich kwalificeert als kandidaat-bouwsteen wordt met name 
naar doelen, scope en compleetheid van het voorstel gekeken. 
 
Scope en doelen 
• Draagt de bouwsteen bij aan een zorgbrede werking? 

• Belangrijkste toetssteen is of een bouwsteen meer dan één sector raakt. 
Ook bouwstenen die specifiek voor één sector worden ontwikkeld maar 
wel beoogd zijn breder toe te passen komen hiervoor in aanmerking. 

• Welke doelen worden gediend? 
• Medicatieveiligheid – volgens de richtlijn medicatieveiligheid 
• Patient Centraal – een persoonlijke gezondsheidsomgeving 
• Overdracht – gegevensuitwisseling en overdracht 
• Vastlegging – eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik 
• Andere  

• Is de toegevoegde waarde inzichtelijk? 
• Het effect is op voorhand niet altijd kwantitatief te maken: wel is het van 

belang dat het effect wordt doorgedacht in haar kwantitatieve maar ook 
kwalitatieve gevolgen. 

• Is duidelijk in welke fase van ontwikkeling de bouwsteen zich bevindt. 
• Beoordeling vindt plaats aan de hand van de volwassenheidsmatrix. 
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Compleetheid 
• Vertegenwoordigt de indiener meer dan 1 koepelpartij? 

• Let wel een individuele leverancier kan nooit een verzoek indienen. 
Hiervoor is altijd medewerking met een of meer koepels vereist. 

• Zijn randvoorwaarden goed ingevuld?  
• Hierbij gaat het met name om de volledigheid van de informatie maar ook 

de duidelijkheid over een aantal randvoorwaardelijke zaken zoals: 
Eigenaarschap, financiering, implementatie-aanpak en beheer.  

 
Adoptie en implementatie 
• Is de adoptie voldoende geborgd? 

• Is er voldoende draagvlak? Hierbij geldt dat er een bredere betrokkenheid 
moet zijn, denk daarbij met name aan patiënten, koepels en / of 
zorgverzekeraars 

• De bouwsteen voorziet in een behoefte van het zorgveld. Aansluiting op 
bestaande richtlijnen is een eis. 

• Welke samenhang / afhankelijkheden bestaan er met andere projecten? 
• De leveranciers van bouwstenen zijn betrokken bij de ontwikkeling en 

kunnen aangeven wanneer zij die in eigen software gaan toepassen.  
 
Monitoring en handhaving 
• Is het realiseren van de toegevoegde waarde voldoende geborgd? 

• Welke maatregelen zijn voorzien om er voor te zorgen dat beoogde 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten ook worden gerealiseerd? 

• Zijn partijen (koepels, individuele instellingen, financiers en toezichthouders) zich 
bewust van de rol die zij bij de implementatie en handhaving te vervullen 
hebben? 

 
Bovenstaande beschrijft enkel de criteria die voorafgaand aan proces tot toelating 
ter toetsing worden gebruikt. Na goedkeuring worden ook de basisprincipes 
toegevoegd. 
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Bijlage 1. Betrokkenheid van expert communities 

Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen voeren ontwikkelaars vaak al eigen 
consultaties uit met verschillende partijen. In deze ontwikkeling kunnen de expert 
communities een duidelijke rol vervullen. In de expert communities zijn 
verschillende partijen uit het zorgveld goed vertegenwoordigd. Binnen het 
Informatieberaad zijn vier expert communities actief. 
 

• Standaardisatie 
• Zorggegevens 
• Juridische Expert Community, Informatieveiligheid en Privacy 
• Architectuur 

 
Opdrachtverstrekking loopt voor betrokkenheid via de kerngroep maar kan ook op 
advies van VWS tot stand komen. Expertgroepen kunnen helpen bij de 
verduidelijking van de behoeftestelling, adviseren bij het opstellen van het voorstel 
en een rol spelen bij de open consultatie. 
 

 
Bij een al ontwikkelde bouwsteen hebben de expert communities een vergelijkbare 
rol als andere partijen in het veld. Zij kunnen een bijdrage leveren in de open 
consultatie. 
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Bijlage 2. Beoordeling volwassenheid standaard 

In proces van toelating beoordelen we de volwassenheid van een standaard. Indien 
een standaard nog niet is uitontwikkeld (lees getest in de praktijk) kan deze niet de 
status van ‘verplichte’ bouwsteen krijgen. Hiervoor wordt onderstaande tabel 
gehanteerd. 
 
Fase Stap 

0 De (te ontwikkelen) standaard die onderdeel wil gaan worden van de 
basisinfrastructuur 

1 Standaard is gepubliceerd / beschikbaar. 

2 Bij de ontwikkeling van de standaard is zorgveld geconsulteerd 

3 Standaard is getoetst in testomgeving (Proof-of-Concept). 

4 Standaard is getoetst in productie-omgeving (Pilot / Kickstart). 

5 Voor standaard is implementatie-plan beschikbaar 

6 Standaard is in gebruik in minimaal 3 verschillende productie-
omgevingen. 
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