Data uitwisseling in de zorg
Overzicht van ICT-standaarden
naar techniek en inhoud
Het belang van standaarden wordt steeds breder gedragen in de zorg. Het is niet altijd duidelijk
welke standaarden er zijn en welk doel zij dienen. Middels deze factsheet geven we een overzicht van veelgebruikte standaarden, ingedeeld naar inhoud en techniek en hun toepassing.

Standaardisatie op techniek
Netwerken
LSP
Evocs

SYNTAX

XDS

OZIS

Point
RSP

Zorgdomein
Zorgmail

Structuur- en communicatie standaarden
Uitwisselen van medische
gegevens via LSP
Uitwisselen beeldinformatie
en rapportages
Delen en ontvangen medische beelden, documenten
tussen zorginstellingen
Open standaarden voor gegevensuitwisseling in de
zorg.
Psychosociale zorg bij
vruchtbaarheidsproblematiek
Regionaal Service Platform
voor koppelingen, aanbieden
diensten
Doorverwijzing, aanvragen,
consulten, online overleg
Uitwisselen berichten

AORTA
AZR
CCR
Continua
(CHA)
DICOM
Edifact
GS1
HL7 (FIHR/V2

IHE

Gegevensuitwisseling in de zorg in
Nederland
Gegevensuitwisseling AWBZ
zorgregistratie
Uitwisseling van patiëntinformatie
tussen zorgverleners
Interoperabiliteitsprofielen voor
persoonlijke gezondheidstoepassingen.
Profiel voor uitwisselen medische
beeldinformatie, opslag en printen
Internationale standaard voor het
definiëren van berichten
Standaardisatie logistieke keten
Gegevens uitwisselen binnen en
tussen zorginstellingen (FIHR) en
tussen software applicaties (V2)
Integratieprofielen zorgsector

SEMANTIEK

Standaardisatie op inhoud
Classificatiesystemen

Codestelsels

ATC
CLIQ
CMSV
CSEM
DBC
DSM
ICD
ICHI
ICEC
ICF
ICF-Y
ICNP
ICPC
ICPS
NANDA
NHG-standaard
NIC
NOC
NTS

Diagnose thesaurus
ISO3166-1
GMDN
G-standaard
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Werkzame stoffen medicatie
Hulpmiddelen
Medische verrichtingen
Microbiologie, immunologie
Declaraties
Psychische aandoeningen
Diagnosen
Health interventie
Externe oorzaken letsel
Functioneren algemeen
Functioneren kind
Verpleegkunde
1e lijn zorg
Patiëntveiligheid
Verpleegkundig-terminologie
Huisartsen
Verpleegkundig-behandeling
Verpleegkundig-resultaten
Nederlandse triage standaard
Thuiszorg

LOINC

Diagnosen
Landcode
Medische hulp middelen
Zorgproduct voorschrijven, leveren,
bestellen, declareren, vergoeden
Laboratoriumaanvragen, uitslagen
en klinische begrippen

Registers
BIG register
SBV-Z
UZI
UZOVI
Zorgregister

Bevoegdheden zorgverleners
Burgerservicenummer
Identificatie zorgverlener
Identificatie zorgverzekeraars
Register voor instellingen

Terminologie
Palga
RADLEX
SNOWMED CT
Zorg en welzijn

Weefselonderzoek
Radiologische terminologie
Beslissing, diagnose, behandelplan
Sociaal domein inclusief de zorg
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Veel gebruikte termen (op alfabet)
Classificatie
Terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van gemeenschappelijke kenmerken zijn ingedeeld.

Landelijk schakelpunt (LSP)
Schakelpunt waarmee zorgverleners patiëntinformatie kunnen opvragen uit de zorginformatiesystemen van andere zorgverleners.

Codestelsel
Concepten worden geïdentificeerd met een
code.

Netwerk
Systeem voor communicatie tussen twee of
meer computers.

Concepten en termen
Concepten zijn eenheden (bijv. ‘hart’)die door
meerdere termen kunnen worden omschreven.

Referentie set
Verzameling concepten met bepaalde zorginhoudelijke informatie.

Dataset
Legt definities van gegevens vast die in een
bepaald zorgproces/ vakgebied worden geregistreerd of uitgewisseld.
Eenheid van taal
Uniforme vastlegging van gegevens volgens
internationale standaarden zodat deze voor
alle gebruikers dezelfde betekenis hebben.
Elektronisch Medicatie Systeem (EMS)
Medicatie systeem voor huisarts, apotheek en
ziekenhuis.
Informatiesysteem (AIS,HIS,RIS,ZIS,XIS)
Kern van ICT in de apotheek (AIS), huisartspraktijk(HIS), radiologieafdeling (RIS), ziekenhuis (ZIS) en overige (XIS) voor bijhouden patiëntendossier, afspraken, medicatie, declaraties etc.
Informatiestandaard
Verzameling afspraken voor het vastleggen
van eenduidige zorginformatie.
Kerndataset
Gegevens verzameld en bijgehouden in een
gestandaardiseerd formaat en uniforme definities.
Keten Informatie Systemen (KIS)
Multidisciplinair informatiesysteem voor ketenzorg.

Register
Databank waarin gegevens over een bepaald
onderwerp zijn geregistreerd en dat gebruikt
kan worden als referentie.
Registreren aan de bron
Methodiek voor eenduidige registratie zodat informatie beschikbaar is voor meervoudig gebruik.
Security Assertion Markup Language (SAML)
Een op XML gebaseerde standaard voor het
uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.
Semantiek
Gebruik van woorden en woordbetekenissen
Structuur-, communicatiestandaard
Technische standaarden om informatie uit te
kunnen wisselen tussen systemen.
Syntax
De vorm en structuur van de informatie
Terminologie
Lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein.
Zorginformatiebouwstenen (ZIB)
Beschrijft per zorgproces wat moet worden
vastgelegd
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