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KETENINFORMATISERING 
Keteninformatisering is het tot stand brengen van een informatie-infrastructuur 
voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen organisaties in een 
bedrijfsketen of organisatienetwerk. In tegenstelling tot de klassieke 
automatisering, waarbij de toepassingen voornamelijk gericht zijn op interne 
problemen, richt keteninformatisering zich voornamelijk op problemen tussen 
organisaties binnen de keten 
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Modern zorgproces zonder 
zorgcommunicatie bestaat niet 
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Zorgcommunicatie 

• Elektronische zorginhoudelijke 
gegevensuitwisseling 

4 



Inhoudelijk complex 
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Zorgprofessionals 
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Samenwerking in concurrentie 
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De een zijn kosten zijn de ander zijn 
baten 
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Privacygevoelig 
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Uitgangspunten 

• Veilig 

• Informatievoorziening essentieel voor zorgproces 
van de patiënt 

• Niet concurreren op informatie van de patiënt – 
informatie is van de patiënt 

• Zorgproces ondersteunend 
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RijnmondNet 

• Voor en door zorginstellingen regio 

• Faciliteiten Zorgcommunicatie 

• Bestuurd door zorginstellingen 

• 90% dekking in de regio Rijnmond 

• Eén van de 14 regio’s in Nederland 
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Domein 1 
Zorgverleners  

Onderling 

IHE-LSP 

Domein 2 
Patient 

Zorgverlener 

Universaal 

Domein 3 
Zorgverlener 

 Patient 

PGD 

Wensarchitectuur 



Zorg onderling 
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Domein 1 Zorgverleners  
Onderling 

Zorgmail 

Zorgdomein 

Secure Email 

Point 

VPN’s 



IHE-XDS als basis 

• Internationaal dé standaard 

• Draagvlak bij leveranciers 

• Verschillende content mogelijk 

• Informatie bij de bron 



Gevolgen vaststellen architectuur 

• Opgenomen in elke aanvraag; 

• Basis voor leveranciers 

• Invullen van inhoudelijke uitwisseling 



Huidig gebruik 

• Wordt Gebruik regionale oncologie 

• Wordt dit jaar gebruikt in CVA keten 

• Wordt komend jaar gebruikt bij uitwisseling twee 
ziekenhuizen 

• Wordt wellicht komend jaar gebruikt bij 
uitwisseling revalidatie 

• Wens om volgend jaar door elke zorginstelling 
geadopteerd te laten worden 



Drempels voor gebruik 

• Hoge basisinvestering 

• Ter beschikking krijgen van uit te wisselen digitale 
informatie 

• (keten)testen bij implementatie 

• Blijft een intensieve procesverandering 

• Privacybescherming 

• Juridische implicaties koppelen XDS-domeinen 



OPROEP 

• Indexen koppelen 

• Indexen samenvoegen 

• Landelijke index? 


