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Twiin essentie

• Aanleiding en uitgangspunten

• Twiin architectuur

• Uitwisseling BgZ 

• Publicatie Twiin Afsprakenstelsel 
Release 0.8

DIZRA en de doelarchitectuur zorg

Relatie met Twiin

Overeenkomsten en verschillen

Interactie

• Stellingen

• Vragen &  Discussie 

• Backup slides Verdieping
• Wat wie en waarom Twiin knooppunten

• Waarom gemeenschappelijke 
voorzieningen 

• Wanneer push of pull

• Live navigatie door Release 0.8

Wat komt aan bod

VRAGEN IN DE CHAT
CODE 7451 6549 en LINK IN DE CHAT

https://www.mentimeter.com/s/a8d5c8575c2530933875d3dedd915c96/e7623bf295c8/edit


Zorgontwikkelingen

• Toenemende vergrijzing

• Stijgende comorbiditeit

• Thuiszorg

• Digitale zorg

• Netwerkzorg

• Patiënt regie

De roep om

• zorggegevens veilig, verantwoord en 
betrouwbaar te kunnen delen

• landelijke beschikbaar onafhankelijk 
het systeem waarin je werkt

• duurzaaminformatiestelsel zorg  
(Informatieberaad)

Twiin

• ziet noodzaak tot verbinding van 
regionale, landelijke en categorale 
netwerken.

• leveranciersonafhankelijk

• met gebruik van wat er al is

• in samenwerking met andere 
programma’s

De aanleiding



Huidige situatie 
Nederland



Huidige situatie 
Nederland







Afsprakenstelsel en 
gemeenschappelijke 

voorzieningen



Afsprakenstelsel en 
gemeenschappelijke 

voorzieningen

SOAP

DICOM
HL7 FHIR 

API

HL7 CDA



Organisatie

Informatie

Proces

Applicatie

Infrastructuur

Afsprakenstelsel
& Architectuur



ArchitectuurAfsprakenstelsel

&

Twiin realiseert een afsprakenstelsel …………  en bevat een architectuur. 

voor beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgbrede toepassingen

om de zorg te verbeteren en de registratielast te verminderen

Het afsprakenstelsel 
beschrijft afspraken, 

procedures, standaarden, en 
(aansluit)eisen op het gebied 

van organisatie, besturing, 
toezicht, beheer, architectuur, 

toepassingen en techniek

De architectuur 
bevat uitgangspunten principes, 

modellen , concepten en 
implementatie handleidingen

door  zorgnetwerken en voorzieningen  in samenhang (over de 5 lagen) te verbinden 



Publicatie Twiin afsprakenstelsel

Twiin.nl AfsprakenstelselMenu



Gemeenschappelijke functies en voorzieningen

Lokalisatie Identificatie Autorisatie Toestemming

Authenticatie Logging
Abonneren &

notificeren
Addressing

= Gekwalificeerd Twiin Knooppunt

zorgtoepassingen

Beeld
beschikbaarheid

Basis gegevensset
Zorg

Lab
Apotheek

Perinatologie eOverdracht

zorgtoepassingen

Beeld
beschikbaarheid

Basis gegevensset
Zorg

Lab
Apotheek

Perinatologie eOverdracht

ArchitectuurAfsprakenstelsel
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Gekwalificeerd Twiin Knooppunt 

= Gekwalificeerd Twiin Knooppunt

Dienstverlener
Informatie

Applicatie

Infra

Zorgproces

Organisatie

Ontzorgt
zorgaanbieders

Houdt toezicht

Faciliteert
Voorbeelden

• RSO’s

• Zorgaanbieder (in de rol van GTK)

• VZVZ met het LSP+ voor FHIR uitwisseling

• Categorale netwerkorganisaties bv BK2020

• Samenwerkende zorgaanbieders

• CS ziekenhuizen met Zorgplatform

• Epic ziekenhuizen met CareEverywhere

Waarom GtK

✓ Voor het maken, borgen en 
onderhouden van afspraken 
over de 5 lagen van 
interoperabiliteit voor het 
creëren van een vertrouwd 
netwerk

✓ Voor het veilig en 
verantwoord koppelen van 
verschillende zorgnetwerken

Zodat landelijke uitwisseling 
vendor neutraal mogelijk wordt 



Belangrijke Twiin uitgangspunten

Deelname aan 
Twiin is vrijwillig 

maar niet 
vrijblijvend

5

Het Twiin 
afsprakenstelsel en 

de architectuur 
volgt een iteratief 

groeimodel

3

Privacy en Security 
by design

7
Hantering van open 

(inter) nationale 
standaarden en 

normen

8

Beschikbaarheid 
medische gegevens 

landelijk en 
zorgbreed door 

verbinding

1

Keuzevrijheid voor 
zorgaanbieders en 

knooppunten

6

De functionele 
behoeften van 
zorgverleners, 

zorgaanbieders en 
patiënt zijn leidend

4
Twiin is een 

vertrouwd netwerk

2



Twiin Afsprakenstelsel

• Uitwisseling BgZ
• Ism

Informatiestandaard 
BgZ en VIPP5 

Project BgZ

• Bestaande netwerken 
in tranches  koppelen

• XCA/XDS netwerken 
RSO’s, Zorgplatform 
& CareEverywhere

Project Knoop.

Resultaatgebieden 2021
IN

H
O

U
D

EL
IJ

K
O

N
D

ER
ST

EU
N

EN
D

Basis expertteam
• “Architectuurraad”
• Scheidsrechter

Testomgeving/InteropLAB
• 24/7 testen
• Projectathons

Communities
• Draagvlak & Kennis
• Opbouwen & 

onderhouden

Gemeenschappelijke  
voorzieningen
• Stimuleren & initiëren 
• Gezam. lev-management

• Ontwerp & beproeven 
verpleegkundige 
overdracht

• V&VN product owner

Project 
eOverdracht

• Tijdlijn beproeven en 
live brengen

• Werkend voor 
zorgprofessional

Project BB



1. Documenten (CDA,PDF, FHIR, DICOM over XDS/XCA)
2. Resources  (FHIR)

Generieke Uitwisselingsconcepten voor
Beeld- en Databeschikbaarheid

PUSH PULL

Verzenden Opvragen

Push
Notified Pull

Gerichte bevraging
Geindexeerde bevraging



Uitwisseling van:

• Datasets (zibs e.a., bv BgZ)

• Losse zibs

• Ongestructureerde data (bijv. 
pdf van correspondentie)

Voor:

1. Verwijzing/overdracht

2. Consult/advies

3. Ketenzorg/netwerkzorg/MDO

4. Ad hoc dossier opvragen

5. Uitbesteed 
onderzoek/behandeling

Databeschikbaarheid



Transacties schema’s databeschikbaarheid 4 
uitwisselconcepten FHIR en  XDS

FHIR APIs Documenten CDA, PDF/A, FHIR via XCA



Uitwisseling BgZ - Uitwisselingsmodel – 8 stappen

InfrastructuurZorgverlener A
EPD A

Database(s)

Applicatielogica

Instelling A

Zorgverlener B
EPD B

Database(s)

Applicatielogica

Instelling B

CDA
FHIR

BgZ
CDA
FHIR

BgZ

Vastleggen Opslaan Selecteren en 
extraheren

Verzenden Uitwisselen    Ontvangen Verwerken   (Her)gebruiken

1 Gegevens worden in het zorgproces vastgelegd door 
zorgprofessionals (en systemen)

5 Gegevens worden via een infrastructuur gedeeld of 
uitgewisseld 

2 Gegevens worden in het systeem (de systemen) 
opgeslagen 

3 De juiste gegevens (BgZ) moeten in het systeem worden 
geselecteerd en geëxtraheerd

4 De gegevens moeten op de goede manier verpakt 
worden om te verzenden of te delen

6 Gegevens (BgZ) worden in het systeem waar hergebruik 
plaats vindt, ontvangen en opgeslagen

7 Gegevens worden in het systeem waar hergebruik plaats 
vindt, verwerkt (getoond, overgenomen, …)

8 Gegevens worden door een zorgverlener (of andere 
gebruiker) hergebruikt

1 2 3 6 84 75

NICTIZ 
Informatiestandaard BgZ

NICTIZ 
Informatiestandaard BgZ



3
Module

ZH ZH

3a

3b

3c1

3c2

3d

Verzender Communicatie 
Standaard

OntvangerVorm
Uitwissel-
systemen

FHIR Resources FHIR

Anders bv EPD uitwisselsysteem

FHIR

CDAv3 LSP Document en
Resources

Soap en 
RESTfull

SoapDocumentenXDS

••• •••

MSZ MSZ
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BgZ FHIR en CDA?
Twiin voorziet voorlopig een hybride landschap van documenten naar data

BgZ in CDA omdat,

1. Aantal leveranciers aangeven 
dit te gaan ondersteunen

2. Ziekenhuizen (enige) ervaring 
hebben met uitwisselen BgZ 
in CDA 

3. Bestaande XDS 
implementaties richten zich 
nu al eerste stap op 
uitwisseling BgZ met CDA

BgZ in FHIR omdat,

1. FHIR voor aantal leveranciers 
preferent is

2. FHIR eenvoudiger is en 
sneller te implementeren 

3. BgZ via FHIR als dataset van 
resources of aparte query 
per resource.

4. FHIR lijkt de toekomst voor 
uitwisseling van data.

Vertaling BgZ

CDA naar FHIR
&

FHIR naar CDA

moet mogelijk zijn !?

Groeipad in onderzoek… 

• Eerst FHIR resources via dataset 
(SOAP/SAML) via XCA zodat 
vertaling CDA ⬌ FHIR mogelijk is

• IHE XCF: Cross-community Fetch

• Data uitwisseling obv losse 
resources (Restful oAUTH)



Basis uitwisseling BgZ beschreven (maar niet 
in beton). Nadere afstemming en finetuning
nav

• Opzetten Pilot ism VIPP5 e.v.a.

• Informatiestandaard BgZ met NICTIZ

• Verdere afstemming met leveranciers

• Testen en beproeven met leveranciers en  
zorgaanbieders

• Uitvoeren roadmap met alle BgZ betrokken 
partijen

Twiin VIPP5 Module 3 Roadmap

Status Zorgtoepassing BgZ



2021 2023

Ontwikkeling  
Twiin

Afspraken-
stelsel

Testperiode
Twiin 

Afspraken-
stelsel

Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec

Twiin Release 0.8 inclusief BgZ

BgZ Informatiestandaard gereed

BgZ uitwisseling in testomgeving

BgZ uitwisseling in testomgeving 
inclusief Zorg-AB en Mitz

Uitwisseling BgZ is beproefd in pilots

1 SepTwiin Release 1.0

1 AprBgZ is beproefd in pilots

1 JunInstelling heeft keuze gemaakt voor GtK

1 JulTechnische randvoorwaarden gereed

1 JanInstelling aangesloten op GtK

1 Jun

1 Jul

2022

Voorlopige gezamenlijke planning

Versie 8-6-2021
Volgorde kan gedurende het traject wijzigen



Publicatie Twiin afsprakenstelsel Release 0.8

Twiin.nl AfsprakenstelselMenu

❑ Bijgewerkte aansluit en implementatiewijzer 
kern 

❑ Zorgtoepassing BgZ inclusief BgZ 
implementatiewijzer

❑ Bijgewerkte Zorgtoepassing 
Beeldbeschikbaarheid

❑ Doorontwikkeling dienstenmodel 

❑ Verbetering indeling, menustructuur en 
leesbaarheid

Publicatie  
Eind juni 2021



Manifest

1. Burgers hebben regie op hun 
eigen gezondheidsdata

2. Hanteren gemeenschappelijke taal

3. Data blijft bij de bron onder 
verantwoordelijkheid van 
bronhouder

4. Gelijk speelveld voor alle 
leveranciers (afspraken over 
standaarden, niet over producten)

5. Duurzaam 

6. FAIR data

7. Data is machine leesbaar

8. Federatief samengewerkt aan 
afspraken

9. Open Internationale standaarden

https://dizra.gitbook.io/dizra/



✓ “Een afsprakenstelsel, zoals die in de DIZRA voorzien zijn en 
door MedMij is geïntroduceerd, worden pas recentelijk 
toegepast. MedMij, eOverdracht, KIK-V en Twiin zijn daarbij 
koplopers”

✓ “Vooral Twiin en KIK-V hebben gewerkt met de principes, 
afgeleide principes en richtlijnen van DIZRA”

✓ “In de beproeving zijn met MedMij en Twiin goede 
gesprekken geweest over formulering en inhoud. Deze 
hebben geleid tot mooie aanscherping of nuancering van de 
DIZRA”

& DIZRA



De meeste Principes. 

• Hanteren gemeenschappelijke taal

• Data blijft bij de bron onder verantwoordelijkheid 
van bronhouder

• Gelijk speelveld voor alle leveranciers (afspraken 
over standaarden, niet over producten)

• Duurzaam 

• FAIR data

• Data is machine leesbaar

• Federatief samengewerkt aan afspraken

• Open Internationale standaarden

• Twiin focust (nu nog) op de 
beschikbaarheid van gegevens voor alle 
zorgaanbieders onder toestemming van de 
patiënt / DIZRA focust op regie van de 
patiënt op hun data

• Maakt gebruik van bestaande 
zorgnetwerken “knooppunten” en  
gemeenschappelijke voorzieningen 

Overeenkomsten Verschillen

Twiin en DIZRA









2021

bouwt en realiseert mee op weg naar 



2021

Laten onderweg zien dat          werkt!



Samenvattend

• Twiin streeft naar een toekomstbestendig, 
samenhangend, landelijk netwerk in Nederland, dat de 
werklast van de zorgverlener verlaagt en de zorg verbetert

• Twiin voldoet in hoge mate aan de DIZRA

• Twiin bouwt mee aan de doelarchitectuur voor de zorg



De juiste informatie Op het juiste momentOp de juiste plek

Meer informatie?  twiin.nl of info@twiin.nl

info@twiin.nl

Linkedin.com/company/programma-twiin

www.twiin.nl



Backup Slides

Voor verdieping



Organisatie

Informatie

Proces

Applicatie

Infrastructuur

Afsprakenstelsel
& Architectuur

Juridisch kader, omgaan met BSN, 
vertrouwensmodel, principes, …

Toetreding-, certificering-, toepassing-, 
beeldbeschikbaarheid-processen,...

Informatiestandaarden, metagegevens, 

Applicatielandschap, generieke functies, 
uitwisselmodellen, voorwaarden, eisen,… 

Authenticatie tokens, netwerk, eisen, 
voorwaarden …

Afspraken over…
Ontwikkeld in samenspraak met de markt en zorgaanbieders



Gekwalificeerd Twiin Knooppunt

Informatie

Applicatie

Infra

Zorgproces

Organisatie
… is een organisatie (rechtspersoon) die voor één of meer Twiin zorgtoepassingen verantwoordelijk is voor 
het veilig uitwisselen en/of delen van patiëntgegevens...

...ter ondersteuning van diverse zorgprocessen van de aangesloten zorgaanbieders...

...door middel van gegevensdeling/-uitwisseling conform landelijk afgesproken (informatie-) standaarden...

... gebruik makend van één of meer GtK applicaties (o.a. uitwisselsystemen, vertalers) en 
gemeenschappelijke voorzieningen met afgesproken koppelvlakken gebaseerd op internationale 
standaarden...

... gebruik makend van een technische infrastructuur dat zorgt voor een landelijke dekking.

is een Twiin Dienstverlener en    ……

conform het Twiin afsprakenstelsel



• Reductie complexiteit

• Snelheid creëren 

• Kosten beheersen

• Integriteit / Hoge kwaliteit 
borgen

• Eenduidigheid / Uniformiteit 
borgen (in toegang, registers, 
definities, implementaties, 
autorisatie en authenticatie

• Eenvoudiger beheer

Indien
• Gemeenschappelijke 

behoefte / noodzaak is

• Een maatschappelijk 
belang is

• Draagvlak is

• Regie nodig is

• Marktwerking en 
concurrentie mogelijk 
maakt

• Niet verplicht 

Op basis van:

• Open standaarden

• Vastgestelde 
requirements

• Eigenaar

• Onderhoud afspraken

• Beheerafspraken

• Implementatieafspraken

Wat en waarom Gemeenschappelijke diensten



Gemeenschappelijke voorzieningen

Gemeenschappelijke 
voorzieningen leveren 

diensten om samenwerking 
en interoperabiliteit in de 

zorg te bevorderen en 
redundantie in de 

data(registratie) keten te 
verminderen.

Hergebruik Standaardisatie

Noodzakelijkheid Pre-concurrentieel



Pull – Gerichte bevraging Pull Geindexeerde
bevraging

Push Versturen Notified Pull
Verstuur notificatie en haal 
op.

B vraagt op bij A B vraagt via index op A stuurt naar B A stuur notificatie naar B
Bvraagt op bij A

Initiatief ligt bij ontvanger Initiatief ligt bij ontvanger Initiatief ligt bij zender Initiatief ligt bij zender

Bron is bekend Bron is onbekend Ontvanger is bekend Ontvanger is bekend

Vaak toestemming verondersteld Vaak toestemming expliciet nodig Vaak toestemming verondersteld Vaak toestemming verondersteld

Achteraf extra informatie 
opvragen mogelijk

Achteraf extra informatie of 
update opvragen mogelijk

Actueel bij opvragen Alleen actueel bij versturen Actueel bij opvragen

Wanneer Push of PullA
B



DIZRA - Manifest beschrijft de principes van het 
informatiestelsel in de zorg

https://dizra.gitbook.io/dizra/


