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Praktisch

• Deze sessie wordt opgenomen 

• Zet je camera aan 

• Verhelderende vragen graag tijdens de sessie 

• Heb je een urgente vraag, steek je hand op in Zoom 

• Heb je een minder urgente vraag, zet hem in de chat 

• Discussievragen graag bewaren voor de meet & greet



Zorg is constant in beweging

• Stijgende zorgkosten 

• Dubbele vergrijzing 

• Het is onze taak om vandaag de problemen van morgen op te lossen 

• “Niet omdat het kan, maar omdat het moet”



Vroeger alles bij de dorpsarts



Tegenwoordig multidisciplinaire teams



Visie op netwerkzorg

• Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid van zorgverleners 

• De rol van het ziekenhuis verandert 

• Domeinoverstijgend: zorg, sociaal domein,  gemeente, verzekeraar, onderzoek 

• Samenwerking over landsgrenzen heen 

• Cliënt volwaardig onderdeel van het netwerk 

• Cliënt voert regie over netwerk 

• Samenwerken op zowel complexe als simpele lokale vraagstukken 

• Naadloze samenwerking, ieder in eigen systeem



Netwerkzorg stelt eisen aan 'infrastructuur'

• Goede vindbaarheid zorginstellingen, afdelingen en behandelaren 

• Grondslag voor uitwisseling geregeld 

• Gemakkelijke identificatie  

• m.b.v. bestaande en nieuwe middelen  

• op zowel desktop, cow en mobiel. 

• Iedereen kan blijven werken in haar/zijn eigen systeem



Wat voor topologie voor netwerkzorg?



Een centraal model
Star-topologie

• 1 knooppunt voor alle bronhouders 

• Voordelen; 

• Overzichtelijk 

• Technologisch 

• Governance 

• Vertrouwen in systeemaanbieder 

• Nadelen 

• Hoog risico, conservatief met ontwikkeling 

• Traag door consensus 

• Complex door uiteenlopende belangen 

• Ontwikkeling traag door gelimiteerde capaciteit 

• Afhankelijkheid en machtspositie



Hiërarchisch model
Tree-topologie

• Kenmerken 

• Hybride tussen centraal en decentraal 

• N bronhouders per knooppunt 

• Afspraken tussen lokaal, regionaal en landelijk 

• Hiërarchisch model 

• Verticale communicatie geregeld 

• Voordelen: 

• Binnen de regio ken je elkaar —> is dat nodig om elkaar te kunnen vertrouwen? 

• Snel schakelen ivm klein committee 

• Nadelen (hetzelfde als centraal) 

• Hoog risico, conservatief met ontwikkeling 

• Traag door consensus 

• Complex door uiteenlopende belangen 

• Ontwikkeling traag door gelimiteerde capaciteit 

• Afhankelijkheid en machtspositie 

• Wat je regionaal regelt, werkt niet landelijk 

• Nog steeds regie nodig over knooppunten heen



Een decentraal model
Mesh-Topologie

• Kenmerken 

• Onbekend, of toch niet? (Het Internet) 

• Iedere bronhouder een knooppunt 

• Niet alleen data bij de bron, maar ook Vertrouwen bij de bron (CIBG, Vectis, GBA, KVK) 

• Decentraal =/= anarchie 

• Voordelen 

• Schaalbaar 

• Gedeelde verantwoordelijkheid 

• Weinig overhead 

• Iedereen eigen tempo 

• Innovators kunnen aan de slag 

• Nadelen 

• Gedeelde verantwoordelijkheid 

• Voorbeeld 

• Nuts 

• Apple Verifiable Health Records / SMART Health Cards



Topologieën vergeleken 

Model Schaalbaarheid Kosten Organisatorisch
e complexiteit

Ontwikkel
-kracht

Privacy/ 
security Autonomie

Als node 
ontzorgd 
worden

Star - - - - - - - - - - + +

Tree - / + - - - - / + - / + - - +

Mesh + + + + + + + + + + + + - -



Eigenschappen van een decentraal model

• Nodes en deelnemers zijn gelijkwaardig 

• Nodes en deelnemers communiceren direct met elkaar 

• Identiteit geborgd door claims van vertrouwde 3e partijen (TTP) 

• Iedere node conformeert aan dezelfde generieke afsprakenset 

• Iedere deelnemer draagt bij aan doorontwikkeling generieke afsprakenset 

• Deelnemers ontwikkelen samen nieuwe use-cases  

• Zorgdata, metadata en toestemmingen staan bij de bron

Niemand is gebaat bij 
complexiteit!



Netwerkafspraken

Voorbeeld decentraal netwerk

eOverdracht

Geboortezorg

KVK LRZa GBA



Decentraal vertrouwen
Uitgeven en valideren van attributen

KVK

Uitgever Houder Valideerder

https://w3c.github.io/vc-data-model/

https://w3c.github.io/vc-data-model/


Wat hebben we hier voor nodig?
Vertrouwenslaag in het Nictiz model

• Generieke functies: 

• Afspraken over adressering 

• Afspraken over identificatie 

• Afspraken over grondslagen  
voor gegevensdeling

VERTROUWEN VERTROUWEN



Stichting Nuts
Hoe is het ontstaan

• 3 jaar geleden opgericht 

• Aantal koplopers in de zorg 

• Samen een stichting opgericht 

• Inmiddels meer dan 30 aangesloten partijen 

• Community onderhoud de standaarden 

• Bouwt een open source referentie implementatie 

• https://nuts.nl 

• https://github.com/nuts-foundation/ 

• https://nuts-specification.gitbook.io/

https://nuts.nl
https://github.com/nuts-foundation/
https://nuts-specification.gitbook.io/


Decentraal in de praktijk
Nuts: standaarden voor een gedeelde vertrouwenslaag

• Gemeenschappelijke database voor het synchroniseren van: 

• Adresboek gegevens 

• Vertrouwde organisatie credentials 

• Intrekkingen van sleutels 

• Beveiligde peer2peer communicatie laag voor het uitwisselen van: 

• Grondslagen 

• Adapters voor identificatiemiddelen zoals 

• UZI 

• IRMA 

• Hardware tokens



Casus: Zorginzage in Drechtsteden

• Wat is het? 

• Huisartsen in de regio Drechtsteden kunnen eenvoudig en veilig meekijken in het dossier van de 
thuiszorgorganisatie, mits de client daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven 

• Decentraal omdat  

• Een subset van de Nuts deelnemers dit samen hebben opgepakt 

• Iedereen werkt in de eigen applicatie 

• Huisarts identificeert met AGB code 

• Client in de regie of uitwisseling mag plaatsvinden 

• Data bij de Zorginstelling 

• Infrastructuur bij de Bron: 

• Identiteit van gebruikers en zorginstellingen via Nuts 

• Endpoint lokalisatie via gedecentraliseerd Nuts register 

• Grondslag via Nuts Consent



Casus: eOverdracht

• Wat is het? 

• InZicht programma, formalisering van het proces rondom de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuis en VVT 

• 8 leveranciers hebben samen met Nictiz een specificatie opgesteld —> Bolt eOverdracht 

• Grondslag volgt uit het proces 

• Decentraal omdat  

• een subset van de Nuts deelnemers dit samen hebben opgepakt 

• Iedereen werkt in de eigen applicatie met eigen identiteit 

• Data bij de bron 

• Infrastructuur bij de Bron: 

• Identiteit van gebruikers en zorginstellingen via Nuts 

• Endpoint lokalisatie via gedecentraliseerd Nuts register 

• Grondslag via Nuts Consent



Mogelijke casus: Verifiable health records van Apple
Aanvulling op het Nederlandse PGO?

• Wat is het? 

• Cliënt kan eenvoudig geverifieerde medische gegevens van een 
Zorgaanbieder (bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs) op haar/zijn telefoon 
opslaan (en die vervolgens vanaf daar met andere Zorgaanbieders delen). 

• Decentraal omdat… 

• Zorgaanbieder kan zelf ondertekende claims uitgeven die door cliënten op 
hun telefoon kunnen worden opgeslagen 

• Cliënt kan zelf kiezen met wie zij/hij deze claims vervolgens gedeeld  

• Trust-framework agnostisch 

• Apple’s Verifiable Health Records zouden heel goed samengaan met Nuts-
standaarden



Uitbreiding bron-verantwoordelijkheden

Infrastructuur aan de bron



Afsluiting

• Het is onze taak om vandaag de problemen van morgen op te lossen 

• “niet omdat het kan, maar omdat het moet” 

• Een decentrale infrastructuur sluit goed aan bij de uitdagingen van netwerkzorg 

• “het kan, dus waarom niet?” 

• Ben je bezig met infrastructurele vraagstukken?  

• Denk aan decentraal, denk aan Nuts 

• nuts.nl

http://nuts.nl

