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Eenduidig en eenmalig registreren, meervoudig gebruiken



Registratie aan de bron werkt aan… 
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Resultaten
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Uitwisselingsmodel 

Partij BPartij A

(ZORG)INFORMATIESYSTEEM A (ZORG)INFORMATIESYSTEEM B
GEBRUIKER BGEBRUIKER A

APPLICATIELOGICA CDA
FHIRGEGEVENS

(SET)

INFRASTRUCTUUR

CDA
FHIR GEGEVENS

(SET)

APPLICATIELOGICA

Vastleggen Opslaan Extraheren UitwisselenConverteren Ontvangen/Raadplegen Verwerken (Her)gebruiken

1 2 3 4 5 56 7 8

DATABASE DATABASE
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https://amigo.nictiz.nl/programma/registratie-aan-de-bron

https://amigo.nictiz.nl/programma/registratie-aan-de-bron




Grote meerwaarde!
- Concrete toepassing toont aan dat 

registratie aan de bron wérkt en 
meerwaarde oplevert:

- 30% minder registratielast primair 
proces

- 15% verbetering kwaliteit registratie

- 80% registratielast vermindering 
kwaliteitsregistraties 

- De praktische kennis groeit en 
dat helpt de implementatie 
vooruit.

- Het gedachtegoed van Registratie 
aan de bron is landelijk omarmd.
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Opschalen lukt niet 

- Uitwisselen van zorginformatie is complex en standaardisatie 

ontbreekt

- Zorginformatiesystemen zijn (nog) niet zib-compliant en er is geen 

landelijke infrastructuur voor digitale uitwisseling

- Zorgprofessionals registreren vaak nog niet eenduidig

• Er zijn veel ontwikkelingen maar landelijke regie ontbreekt
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Aanbevelingen



Aanbevelingen



1a. Richt landelijke, zorgbrede regie in

1b. Stel een roadmap op met bindende 

landelijke afspraken over wie wanneer wat 

moet realiseren

Aanbeveling 1

Zet landelijk in op zorgbrede regie en bindende afspraken 



2a. Stel een implementatiekalender op mét 

en vóór de medisch specialistische zorg

2b. Implementeer stapsgewijs: beproeven in 

pilots, evalueren en verbeteren, breed 

opschalen

2c. Faciliteer en activeer een learning

community

Aanbeveling 2

Werk als sector met alle relevante stakeholders een 

implementatiekalender uit



3a. Zet in op optimalisatie van de epd’s: het 
zorgproces voorop, het systeem ondersteunt

3b. Maak afspraken over goed gebruik van het 
epd

3c. Geef in opleiding en scholing aandacht aan 
registratie aan de bron

3d. Benader registratie aan de bron als een proces 
van cultuurverandering

Aanbeveling 3

Focus op zorgproces en faciliteer zorgprofessionals



Aanbevelingen



What’s next?

• Wegiz

• IZA

• Eenmalig vastleggen en hergebruik van 
gegevens (BIZ)

• Versnellen en Verbeteren (BIZ)

• API strategie voor de zorg (Nictiz)

• MedMij

• eOverdracht/ InZicht

• MedicatieOverdracht

• Verduurzamen kwaliteitsregistraties (FMS)

• Twiin

• Faexit
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• EHDS

• VIPP 5

• BabyConnect

• OPEN

• …..

• Zib-strategie (Nictiz)



https://nictiz.nl/nieuws/samen-werken-aan-de-toekomst-van-zibs/

https://nictiz.nl/publicaties/visie-op-zibs/

Missie: Het verbeteren van toepassing en gebruik van zibs zodat zinvol hergebruik van informatie in de 

zorg groeit, kwantitatief en kwalitatief. 

Aanpak

• Drie werkgroepen: gebruik (zorgverleners), bouw (leveranciers) en architectuur

• We benaderen het hele traject als een transitie

• We pakken thema’s in onderlinge samenhang op zoals: ontwikkelen en implementeren, 

compliancebeleid, ontwerppatronen, deployment, teminimologiebeleid

• We kiezen voor een pragmatische aanpak

Zib-strategie 
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‘Kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie begint bij de bron'

Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van de universitair 

medische centra en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. 

Het programma wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds

werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een 

initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

(NFU) en mogelijk gemaakt door ZonMw.



ZO doen we dat


