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Regionale Informatie Voorziening Noord (RIVO)

Opdrachtgevers: 
Bestuurders

Deelnemers:
CMIO’s, CNIO’s, CIO’s, huisartsen en laboratoria Noord-Nederland; 
mensen uit de zorgpraktijk en hun directe ondersteuners

Betrokken: 
Specialisten, Bestuurders, Informatiemanagers

Zorgviewer getrokken door: 
Architecten, Klinisch Informatici





Communicatie richting 
patiënt vraagt inzicht in
Individuele zorgvraag en 
bestaande zorg trajecten

(Organisatie)belangen 
ziekenhuizen NN

(werk)afspraken, protocollen en 
netwerkzorgpaden organiseren

Verschillende EPD’s, 
verschillende 
infrastructuren en 
verschillende 
prioriteiten (IT)

Ontwikkelen visie rondom 
netwerkzorgarchitectuur

Intensieve zorgvraag over 
de gehele keten; 1e, 2e en 3e

lijn moeten samenwerken.

Visie omzetten in een 
concreet initiatief
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Interoperabiliteitsmodel
"Bouw bruggen, geen muren."



Voorbeelden van bruggen
Architectuurprincipe

“Laat data bij de bron en ontsluit deze”

Netwerkzorgarchitectuur Overleg

Tjongerschans – MCL:
ChipSoft zorgplatform – Epic uitwisseling



“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”



Eerste Clinical Connectathon Noord-Nederland

“Komen er nu extra secretariële 
taken bij of wordt het nu minder?”

“Gemakkelijker”
Geen overtypen, nabellen 

en alles zelf nalopen!

“mooi gedaan 
jongens!”

“Misschien ook goed te noemen dat 
alles in 1 dag gemaakt is?”

https://wiki.dhealth.usor.nl/index.php/Clinical_Connectathon_Netwerkzorg_Track

https://wiki.dhealth.usor.nl/index.php/Clinical_Connectathon_Netwerkzorg_Track


https://wiki.dhealth.usor.nl/index.php/HartNet_Voorbeeld_Viewers

Demonstratie

https://wiki.dhealth.usor.nl/index.php/HartNet_Voorbeeld_Viewers


Solution Bouwblokken in lagen



WHO: Digital Health 
Platform: Infostructure

https://www.who.int/docs/default-source/digital-health-documents/digital-health-platform-handbook.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/digital-health-documents/digital-health-platform-handbook.pdf


Nog meer Inspiratie

https://www.nictiz.nl/wp-
content/uploads/Whitepaper-APIs-in-de-zorg-1.pdf

API strategie

Connectathon Care Coordination Track

HL7/ISO standaard 
EHR-S FM

https://confluence.hl7.org/display/FHIR/20
21-01+Care+Coordination+Track

https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Whitepaper-APIs-in-de-zorg-1.pdf
https://confluence.hl7.org/display/FHIR/2021-01+Care+Coordination+Track


Bouwwerk en
bouwblokken

• … is logische gegroepeerde
generieke functionaliteiten

• … waarmee eindgebruiker
functionaliteit kan worden
gerealiseerd



Inlog
Selecteer 
patient

Roep Viewer 
op

Check 
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Opvragen 
informatie

Toetsen
Minimaliseren 

presentatie



Wat gaan we doen?

• In hapbare stapjes naar een MVP … met Clinical Connectathons
• Blauwdrukken uitwerken en concretiseren met

leveranciers en MKB

• Alignen met (en van!) landelijke ontwikkelingen
(MedMij, TWIIN, Nuts, BabyConnect)

• Standaarden zo standaard mogelijk!



Resultaat

… en een regionaal gedragen,

standaarden gebaseerde infostructure architectuur,

als fundament voor de informatievoorziening

Een zorgviewer voor
de zorgprofessional



Q&A


