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Techniek – 5 deliverables
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In dit document vindt u de hoofdlijnen van de resultaten en aanbevelingen van de Werkgroep Techniek. In 
het Word-document Rapport PGO Techniek vind u de uitgebreide resultaten..
Onder het thema Techniek waren 5 deliverables:

1. Randvoorwaarden IT voor aansluiting: 
We hebben in beeld gebracht wat de randvoorwaarden zijn om technisch aangesloten te 
kunnen zijn op een DVZA/PGO.2. Stand van zaken in organisaties: 
We hebben in beeld gebracht wat de status is van de deelnemende organisaties m.b.t. DVZA en 
PGO’s en wat de ‘gap’ is met de randvoorwaarden voor aansluiting.3. Keuze voor DVZA(’s)/PGO(’s): 
We hebben bepaald of we een keuze willen en kunnen maken qua preferente DVZA’s en PGO's
in de regio4. Verschillen tussen dominante DVZA’s: 
We hebben in beeld gebracht wat de verschillen zijn tussen de DVZA’s die in de regio worden 
geïmplementeerd of overwogen5. Interactie tussen DVZA’s onderling en PGO’s: 
We weten hoe verschillende DVZA's werken met elkaar en met PGO's

Met de werkgroep Techniek hebben wij antwoord gegeven op de eerste 3 deliverables die onder dit thema 
vallen.



“ De randvoorwaarden voor IT (1e deliverable) zijn middels 
deskresearch en navraag bij onder andere MedMij in kaart gebracht. 
De stand van zaken (2e deliverable) is uitgevraagd bij deelnemende 
organisaties middels een vragenlijst. De resultaten van deze twee 
onderzoekjes zijn beschreven in het rapport PGO Techniek. 

Om te bepalen of we een keuze willen en kunnen maken qua 
preferente DVZA’s (3e deliverable) is met de deelnemers van de 
werkgroep IT de discussie gevoerd over 2 vragen, namelijk:
o Wat zou de meerwaarde zijn van een regionale DVZA?
o Wat zijn de mogelijk scenario’s voor de regio?
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Aanpak



Uitkomst discussie WG
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➢De mogelijke scenario’s voor de regio zijn:
De mogelijke scenario’s zijn:
• Scenario 1: elke organisatie regelt het zelf
• Scenario 2: ver(der)gaande regionale samenwerking
• Scenario 3: hybride (zelf & samen)

➢Voordeel van regionaal optrekken voor een keuze             
voor een DVZA

Het grootste voordeel van regionaal optrekken bij de keuze voor een DVZA wordt 
gezien als het gezamenlijke front dat men kan vormen tegenover de leverancier, 
om zo ontwikkelingen/ kosten af te dwingen. 

➢Stand van zaken in de regio
Verreweg de meeste organisaties hebben al een keuze gemaakt voor een DVZA. 
In de praktijk blijkt dat organisaties voor het ontsluiten van de gegevens uit hun 
informatiesysteem gebonden zijn aan de DVZA van de leverancier van hun 
informatiesysteem. De keuze voor een DVZA is hierdoor beperkt. Pas op termijn 
zullen de gegevens uit de verschillende bronsystemen door meerdere DVZA’s
gehaald kunnen worden. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt hierin de 
ontsluiting van gegevens van e-healthapplicaties in het PGO. Dit is nu nog niet 
mogelijk binnen PGO’s.

Instelling X

Instelling Y
Instelling Z

1.

2.

3.

Scenario’s:
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Hoofdconclusies
1. De keuze voor één regionale DVZA lijkt niet (meer) mogelijk

Organisaties zijn grotendeels gebonden aan de DVZA van de leverancier van hun 
zorginformatiesystemen. Een regionale keuze voor één DVZA lijkt hierdoor niet meer passend. 
Wel lijkt het mogelijk om per discipline (bijvoorbeeld VVT) nader te onderzoeken welke DVZA 
geschikt is (scenario 3).

2. De keuze voor één of meerdere preferente PGO’s overstijgt 
WG Techniek

Als de DVZA en de PGO voldoen aan de MedMij-standaarden en gekwalificeerd zijn dan is het 
ontsluiten van gegevens richting het PGO technisch mogelijk. De discussie over één of 
meerder preferente PGO’s in de regio dient dan ook met name in de werkgroep zorgverlener en 
burger gevoerd te worden en zal werkgroep overstijgend worden opgepakt.

3. Twee maandelijkse stand-up
Door deze inzichten lijkt het nu minder aannemelijk om een (frequente) werkgroep Techniek te 
blijven organiseren en nieuwe techniek-vragen gezamenlijk op te pakken. De werkgroep leden 
zien meer in een tweemaandelijkse stand-up. Doel van deze stand-up is dan om recente 
ontwikkelingen te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen over de verschillende 
DVZA’s/PGO’s en hoe (bijvoorbeeld) de implementatie daarvan binnen ieders organisatie 
verloopt. Zo wordt kennis goed uitgewisseld, ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en kan waar 
nodig weer makkelijk samen de handschoen worden opgepakt. 


