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Inleiding
Het Actieprogramma iWlz is een opdracht van het Zorginstituut Nederland om de
informatievoorziening voor de langdurige zorg te moderniseren. De inrichting van de huidige
informatievoorziening is inmiddels achterhaald: berichten worden volgtijdelijk conform een
vast berichtenprotocol uitgewisseld. Dit leidt tot een starre inrichting van het proces en een
vaste ketenstructuur.
Het Actieprogramma wil in lijn met de outcome doelen van het informatieberaad Zorg en het
IZO Toekomstbeeld 2020 de overstap maken van het huidige estafettemodel met
berichtenverkeer naar een netwerkmodel structuur met bronregisters. iWlz partijen kunnen
op deze manier gegevens makkelijker met elkaar delen en onderling samenwerken
waardoor betere zorg aan cliënten geleverd kan worden. De kern van de verbetering is:
● de informatiepositie van de cliënt te versterken (cliënt in regie);
● registratie aan de bron en hergebruik van informatie;
● domeinen overbruggen (domein overgangen faciliteren).
Centraal thema voor specifiek de informatievoorziening van de keten van langdurige zorg is
de overgang van een estafettemodel naar een netwerkarchitectuur. Het Actieprogramma
heeft daartoe het abstracte begrip “netwerkmodel” nader gedefinieerd en uitgewerkt. Op
basis van deze uitwerking is het mogelijk de informatievoorziening van de langdurige zorg in
kleine en gecontroleerde stappen te vernieuwen.
De iStandaarden, die een conceptueel model van de informatiebehoefte bieden, en het
huidige releaseproces, waarin veranderingen in de informatievoorziening gecontroleerd
doorgevoerd worden, vormen een essentiële basis voor de doorontwikkeling richting het
netwerkmodel. Het programma is gericht op de informatievoorziening. Dat betekent dat het
proces van de keten niet noodzakelijkerwijze zal veranderen. Maar de nieuwe
informatievoorziening biedt straks wel mogelijkheden voor procesoptimalisatie. Als de
vernieuwde informatievoorziening is gerealiseerd, zal deze vrijheidsgraden bieden voor de
inrichting van de processen, en zal het mogelijk worden het ondersteunende proces beter te
laten aansluiten op het zorgproces.
Het hoofdstuk “Visie” beschrijft wat het netwerkmodel is in de context van de langdurige zorg
en welke functionele uitgangspunten gehanteerd zijn in de uitwerking. Uiteraard heeft het
Actieprogramma gekeken naar de andere ontwikkelingen die binnen de
informatievoorziening in de zorg in het algemeen en binnen het Zorginstituut in het bijzonder
van belang zijn.
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In het hoofdstuk startarchitectuur is de architectuur uitgewerkt van de informatievoorziening
van de iWLZ en de technische basisstructuur die de vernieuwde informatievoorziening
ondersteunt. In diverse andere documenten zijn de daarin genoemde componenten verder
uitgewerkt. Zie onderstaande figuur.
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Visie
Van estafette naar netwerkmodel
iWlz is de verzameling aan berichtenstandaarden om het administratieve proces dat ten
grondslag ligt aan de wettelijke taken van iWlz partijen in alle fasen van de Wlz-keten te
kunnen uitvoeren: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de
eigen bijdrage en declaratie. Het berichtenverkeer in het kader van de Wlz en dat van de
andere domeinen Wmo en Jw komt voort uit het AZR berichtenverkeer (voormalige AWBZ).
De iWlz bestaat nu uit berichtenverkeer dat ontworpen is vanuit vaste informatiestromen
tussen partijen. Kenmerkend is:
● berichten hebben een berichttype en een specificatie;
● berichten van een bepaald type worden altijd van een vast type actor naar de andere
verzonden voor een bepaalde functie;
● berichten zijn volledige gegevenssets;
● berichten worden telkens bevestigd met een retourbericht;
● in een procesmodel ligt vast welke berichten door welke actor in welke volgorde
uitgewisseld kunnen worden;
● het merendeel van het berichtenverkeer loopt via VECOZO (bij uitzondering is er ook
bilaterale uitwisseling van berichten);
● alleen de ketenpartijen wisselen berichten uit.
Bovenstaande kenmerken leiden tot informatieketens waarbij gegevens worden
doorgegeven aan volgende schakels in de ketens en waarin er steeds nieuwe gegevens
worden toegevoegd aan de eerdere ontvangen gegevens. Dit staat bekend als het
estafettemodel (zie voorbeeld in onderstaande figuur).

De huidige iWlz is een gesloten keten waarin gegevens worden doorgekopieerd en er
sprake is van een vaste volgorde. De cliënt staat in het zorgproces grotendeels erbuiten.
Door de rigiditeit van dergelijke ‘silo’s’, is het moeilijk nauw aan te sluiten op praktijk van de
zorg-werkvloer. De processen op de zorg-werkvloer zijn namelijk dynamischer dan het vast
gedefinieerde berichten-uitwisselingsprotocol ondersteunt.
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Bovendien worden gegevens niet bij de bron, waarin ze zijn ontstaan, geraadpleegd maar
vanuit een kopie ervan die via het berichtenverkeer is verkregen. Hierdoor is er een grote
afhankelijkheid tussen berichten en is het moeizaam om veranderingen in de keten door te
voeren, omdat iedereen iedere keer mee moet veranderen. Er is daarom sprake van weinig
flexibiliteit en door de complexiteit is uitsluitend een release per jaar mogelijk.
Internettechnologie en webservices maken het mogelijk dat applicatiecomponenten van de
actoren in de keten rechtstreeks en zonder menselijke tussenkomst informatie vragen en
leveren zonder dat dit binnen de strakke kaders van het bericht-uitwisselingsprotocol
plaatsvindt. De actor die bepaalde informatie heeft laten ontstaan is eigenaar of bron van de
informatie en deze stelt de informatie via services beschikbaar aan de andere partijen in de
keten. Omdat het raadplegen van deze services rechtstreeks kan op het moment dat een
actor de gegevens nodig heeft, is er geen sprake meer van een estafette, maar van een
netwerk. De nuancering die hierbij moet worden toegevoegd is dat we wel degelijk nog
afhankelijk zijn van het verloop van het zorgproces. Pas als daarin stappen zijn gezet komen
gegevens beschikbaar en zijn zij voor actoren beschikbaar.
In de onderstaande figuur is de (voormalige) keten weergegeven als een aantal actoren die
databron zijn van de door haar gecreëerde gegevens. Zij stellen de gegevens rechtstreeks
beschikbaar aan de andere actoren via services.

In de praktijk zal dit betekenen dat een groot aantal partijen gegevens met elkaar gaat delen
en beschikbaar gaat stellen via services. Gegevens kunnen gedeeld worden als een
juridische grondslag van toepassing is en er doelbinding is (‘Privacy by design”).
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De overgang op het netwerkmodel betekent dat de iWlz zal gaan bestaan uit een
servicemodel, voorzien van de bijbehorende conceptuele bases (procesmodel en ontologie).
In de latere hoofdstukken zal dit servicemodel en de daarin opgenomen conceptuele
uitgangspunten verder worden besproken.

Voordelen netwerkmodel
De essentie van het “netwerkmodel’ heeft te maken met het moment waarop gegevens
beschikbaar zijn en de flexibiliteit die ontstaat om het proces optimaal in te richten.
Essentiële verschillen tussen het estafette- en het netwerkmodel zijn:
● in het estafettemodel is er dagelijkse druk op een inhoudelijk en in de tijd correcte
afhandeling van de berichten door alle ketenpartners; deze verdwijnt in het
netwerkmodel. Actoren kunnen gegevens via services bij de bron opvragen wanneer
zij deze nodig hebben. Er is geen ‘berichten logistiek’ meer;
● In het estafettemodel is er een tijdsverloop tussen ontstaan van gegevens en het
moment dat gegevens beschikbaar zijn voor actoren later in de keten. In het
estafettemodel zijn gegevens pas beschikbaar als deze via de estafette een partij in
de keten bereiken. In netwerkmodel kunnen actoren direct over gegevens
beschikken zodra deze ontstaan in het netwerk;.
● In het netwerkmodel kunnen gegevens uitsluitend vanuit een daartoe bestemde
databron komen. We gaan uit van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. De
gegevens blijven gegevens bij de bronhouder, waardoor er maar één administratieve
werkelijkheid bestaat voor partijen;
● in het estafettemodel kunnen actoren niet vooruitzien hoe de afhandeling in het
proces verloopt en ook niet zien wat er aan komt, dus niet anticiperen. In het
netwerkmodel kunnen actoren ook over gegevens beschikken die later in de keten
ontstaan;
● in het estafettemodel gaan berichten alleen van de vaste verzender naar de vaste
ontvanger. Wie dat zijn ligt vast in het berichttype. In het netwerkmodel zijn de
services die worden aangeboden in beginsel toegankelijk voor alle ontvangers.
● De veranderbaarheid neemt toe omdat de afhankelijkheid tussen de berichten er niet
meer is, services kunnen veranderen zonder dat de hele keten er last van heeft.
● De privacy neemt toe omdat nu dataminimalisatie per actor kan worden toegepast.
Dit betekent voor de inrichting van processen en applicatiefunctionaliteit bij de actoren:
●
doordat actoren over gegevens kunnen beschikken direct nadat deze zijn ontstaan
kunnen zij deze gebruiken voor een andere inrichting van de applicatiefunctionaliteit.
Het is hierdoor voor de actor ook mogelijk het proces anders in te richten
●
zonder expliciete logistieke stappen, voor het doorgegeven of controleren van
gegevens
●
processtappen kunnen parallel plaatsvinden, als er geen afhankelijkheid is op de
benodigde gegevens
●
processtappen kunnen worden gesplitst; als de voor de uitvoering van de gesplitste
delen benodigde informatie beschikbaar is, kan het desbetreffende gedeelte starten;
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●

we modelleren processtappen hoofdzakelijk vanuit klant- en aanbiedersperspectief.
De overige processtappen zijn ondersteunend aan het proces van zorg leveren.

Eisen aan netwerkmodel
Berichttypen in het estafettemodel fungeren impliciet als:
● processtap/status aanduiding (33, 35, 319);
● aanduiding van het domein (AW = Wlz);
● aanduiding van de (volgende) partij (Zorgkantoor);
● trigger voor een volgende stap (Behandelen Declaratie);
● drager van inhoud, zoals om een andere actor te informeren (indicatie), dan wel om
wijzigingen door te geven (mutatie).
De services in een netwerkmodel hebben die functie niet meer. Zij zijn gericht op de
verstrekking van gegevens en kunnen op elk gewenst en (behoudens autorisatieregels) door
alle actoren worden gebruikt. De functionaliteit die impliciet in de berichttypen van het
estafettemodel verstopt zat, krijgt een andere plaats door:
● een aantal gegevens deel uit te laten maken van de inhoud van de communicatie,
zoals domein en logistieke toestand.
● de vaste koppeling tussen het berichttype en de verzendende en de ontvangende
partij te laten varen, wat resulteert in extra flexibiliteit;
● een alternatief te bieden voor de ‘triggerfunctie’ van het berichtenverkeer, door de
mogelijkheid te bieden van abonnementen en meldingen van gebeurtenissen.;
● een alternatief te bieden voor de mutatiefunctie van het berichtenverkeer, door de
mogelijkheid te bieden van mutatieservices.
● “privacy by design”: via autorisatie-mechanismen garanderen we dat gegevens
alleen gebruikt worden als daar een doelbinding voor is.
Dit leidt tot drie soorten services:
● een vraag om inzicht in een situatie/gebeurtenis (raadpleging);
● een opdracht en een melding (verzoek tot muteren of het beschikbaar stellen van
nieuwe informatie naar aanleiding van een gebeurtenis);
● een abonnentsverzoek en notificatie van een gebeurtenis.

Ontkoppelpunt (“data station”)
Om te zorgen dat de gegevenslaag van de applicatielaag ‘ontkoppeld’ wordt en mogelijk te
maken dat alle actoren van services, gebruik maken van de informatie van andere actoren in
het netwerk, zonder dat zij moeten weten waar bepaalde services beschikbaar zijn die een
bepaalde informatievraag kan invullen, is binnen het netwerkmodel het ontkoppelpunt
gedefinieerd. Deze component “ontkoppelt” de actoren, met hun eigen informatiesysteem,
van de rest van het netwerk en maakt de gegevens die ze beheren toegankelijk. Het
ontkoppelpunt stelt de applicatie van een actor in staat:
● een aantal informatieservices te gebruiken, ongeacht waar deze informatieservices in
het netwerk worden geleverd;
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●
●

zelf informatieservices aan te bieden die door andere actoren gebruikt kunnen
worden;
services te gebruiken en aan te bieden zonder dat de actor zich hoeft te
bekommeren om autorisatie, logging, taalverschillen.

Alle services van alle actoren tezamen vormen een informatielaag. Schematisch is dit
weergegeven in het onderstaande model.

Toegankelijkheid van data is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut heeft
onderzocht dat het gaan werken volgens de FAIR principes, de toegankelijkheid van data
kan verbeteren. Het staat voor Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. FAIR gaat
over afspraken maken over hoe je gegevens opslaat en beschikbaar stelt volgens vaste
internationale richtlijnen, zodat zowel mensen als machines data beter kunnen vinden,
begrijpen en gebruiken. De overgang op het iWLZ netwerkmodel heeft dezelfde ambitie en
concepten. Door aansluiting op de FAIR principes sluit het netwerkmodel aan op deze
belangrijke internationale ontwikkeling. Het ontkoppelpunt heet binnen de FAIR architectuur
“data station”.

Technische basisstructuur
In de startarchitectuur onderscheiden we meerdere lagen:
●
●

●

het niveau van het iWlz netwerk - de business laag waarin de business actoren, hun
bedrijfsfunctie en processen zijn getekend;
de informatievoorziening van de Wlz: de datalaag waarin we de gegevensstructuren
beschrijven die er voor zorgen dat de actoren in het netwerk informatie kunnen
uitwisselen en elkaars informatie kunnen gebruiken;.
de technische basisstructuur die het iWLZ netwerk gaat ondersteunen. We
beschrijven daarin de applicatiearchitectuur die hierbij past.

8 van 48

Er is sprake van een samenhangend geheel. De wijze waarop in de business- en datalaag
processen, services en gegevensstructuren zijn gedefinieerd, ligt in de applicatielaag vast in
meta-structuren. Deze is bepalend voor de wijze waarop de technische basisstructuur de
interactie tussen de actoren interpreteert en verwerkt. Het hoofdstuk architectuur gaat vooral
in op het type keuzes dat gemaakt is in de business- en datalaag en niet zozeer op de
uitwerking hiervan zelf. Die is in de functionele documentatie te vinden.
In de business laag zal in eerste instantie het netwerkmodel zijn uitgewerkt zonder dat
daarin de oorspronkelijke keten fundamenteel anders ingericht is. Maar de overgang op het
netwerkmodel biedt de flexibiliteit om het netwerk t.z.t. wel anders in te richten dan de
huidige keten. Dit is vooral nodig om de doelstellingen “cliënt in regie” en “domeinen
overbruggen” te bereiken, maar biedt ook mogelijkheden het netwerkproces anders in te
richten en meer te laten aansluiten op het eigenlijke zorgproces van cliënt en
zorgprofessional.
In het licht van het bovenstaande zijn er enkele doorontwikkelingen op het netwerkmodel die
deels in de business- en datalaag en deels in de applicatielaag een plek gaan krijgen. Dit is
weergegeven in de onderstaande tabel.
Doorontwikkeling

Business- en datalaag

Applicatielaag =
technische basisstructuur

Het servicemodel zal zich in de loop
van de tijd verder ontwikkelen met
nieuwe en andere services

De functionele vraag welke services
het betreft, wordt op bedrijfsniveau
beantwoord

De basisstructuur is uitbreidbaar met
nieuwe services. Er moet beheer
functionaliteit komen die de
mogelijkheid biedt services toe te
voegen, zodanig dat de generieke
functionaliteit van de basisstructuur
deze nieuwe services kan verwerken.

Services zullen in de loop van de tijd
andere gegevens gaan opleveren /
kunnen verwerken

Er is een versie-mechanisme op
services. Vragers krijgt toestemming
voor volledig functionaliteit vd services.
Hij/zij bepaalt zelf wat hij/zij gebruikt.
Rekening hiermee wordt gehouden in
het autorisatiemodel. Er moet een
geldige grondslag zijn voor
gegevensuitwisseling. Vrager kan dus
niet zomaar alles instellen en het
autorisatiemodel beperk de toegang.

Services zijn downward compatibel. Bij
bevraging geeft vrager op welke
gegevens hij/zij wenst te ontvangen.

Initieel zal het netwerkmodel voor de
iWlz bestaan uit een gedefinieerde set
actoren met een vaste rol in het
netwerk. Naarmate flexibiliteit ontstaat
ten aanzien van de procesinrichting
kunnen actoren in het netwerk andere
vormen van dienstverlening bieden die
de kwaliteit van de zorg ten goede
komt.

Functioneel dient bepaald te worden
welke actor welke rol in het netwerk
kan hebben. Het aanbieden en kunnen
gebruiken van services hangt aan de
gedefinieerde rollen. Ieder rol hangt af
van de functie van de actor in het
netwerk en de grondslag die daarvoor
bestaat.

Beheerfunctionaliteit voor het beheren
van rollen en de bijbehorende services.
Zodra rollen niet bij vaste partijen zitten
hebben we een index nodig die op
basis van rol, grondslag en casus het
juiste eindpunt (technisch) selecteert.

iWlz is de berichtenstandaard om
cliënten in alle fasen van de Wlz-keten
te volgen: van de indicatie via
zorgtoewijzing en -levering tot de

De proces- en gegevensanalyse die
leidt tot het servicemodel moet
rekening houden met Wmo, Jw en Zvw
en zorgen dat de services generiek

Actoren kunnen in meerdere domeinen
actief zijn en uit hoofde van
verschillende domeinen andere rollen
vervullen. Het zoekmechanisme naar

Het streven is Fair principes toe te
passen. Elke actor heeft zijn eigen
metadata en services die voor andere
actoren toegankelijk zijn en mogelijk
geïndexeerd worden.
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vaststelling van de eigen bijdrage en
declaratie. Cliënten kunnen echter ook
met andere domeinen als WMO, JW
en ZVW te maken krijgen. Bij deze
domeinen hoort een vergelijkbare
informatievoorzieningen die op een
vergelijkbare wijze door de technische
basisstructuur afgehandeld moet
worden

worden voor deze regeling. Het
domein Wmo, Jw en Zvw wordt een
gegevenselement in een domein
onafhankelijk opgezette gegevens- en
service-architectuur in plaats van
specifieke sets met services per
domein.

services en cliënt gerelateerde
gegevens dient ook het domein te
bevatten zodat daarop gezocht kan
worden.

Er zijn andere ontwikkelingen als
Medmij, common ground, TWI en
KIK-V die ook tot een
netwerkmodel-achtige
informatievoorziening zullen leiden,
maar die functioneel net een iets
andere vraagstelling hebben.

Actieprogramma analyseert de
functionaliteit en sluit hierbij aan als dit
functioneel voldoet. Voor de hand ligt
de persoonlijke gezondheidsomgeving
(PGO) na te streven als voorziening
waarmee voor de cliënt gegevens uit
het netwerk worden ontsluiten en
waarmee de cliënt gegevens voor het
netwerk beheert.

Actieprogramma analyseert de
technische werking van de andere
ontwikkelingen en sluit hierbij aan als
dit functioneel voldoet.
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Silvester
Silvester is een component die gedefinieerd is als tijdelijke voorziening om de migratie van
het estafettemodel naar de gewenste netwerkarchitectuur geleidelijk te kunnen maken.
De iWlz hanteert in de huidige situatie het estafettemodel. Voor de overstap naar het
netwerkmodel, zoals dat voor de toekomstige situatie gedefinieerd is, moeten de actoren in
het netwerk hun systemen aanpassen. Waar zij nu functionaliteit in hun systemen hebben
om inkomende ketenberichten te verwerken en uitgaande aan te maken, moeten zij in het
netwerkmodel in hun systemen op de juiste punten in het applicatie proces services laten
aanroepen om de gegevens uit het netwerk te raadplegen. Ook het beschikbaar stellen van
services volgens het netwerkmodel vraagt aanpassing van hun softwarepakket: vanuit de
bronregistratie de gegevens via services delen.
Gezien de complexiteit van de overgang voor de actoren in de keten kan de behoefte
bestaan in de overgangssituatie om actoren die nog gebruik maken van het estafettemodel
te laten communiceren met actoren die de overstap al hebben gemaakt naar het
netwerkmodel. Om deze hybride situatie tijdelijk te ondersteunen is de component Silvester
gedefinieerd. De mate en de duur waarin deze daadwerkelijk noodzakelijk zal zijn hangt af
van de definitieve migratiestrategie en tempo van de afzonderlijke implementaties.
Aangezien alle partijen in de keten op dit moment in staat zijn de berichten uit het iWlz
estafettemodel aan te maken, is de aanname gerechtvaardigd dat zij alle gegevens die
daarvoor nodig zijn ook in hun systeem beschikbaar hebben. Dat zijn de gegevens die zij
zelf hebben verkregen vanuit ingaande ketenberichten en de gegevens die zij zelf
toevoegen in de uitgaande ketenberichten. Zolang het netwerk alleen maar services
afspreekt die qua inhoud en moment van beschikbaar stellen gelijk zijn (of minder) dan de
bestaande iWlz berichten, kunnen de ketenpartijen de gegevens van de berichten die zij
versturen ook als services verstrekken.
Dit principe is weergegeven in het onderstaande figuur. Actor A verkrijgt de gegevens Q
vanuit schakels eerder in de keten. Vanuit zijn bedrijfsproces levert Actor A het resultaat R.
Om een estafette bericht aan te maken combineert actor A de aangeleverde gegevens Q en
zijn eigen resultaat R. Er zijn twee mogelijkheden om de gegevens via services beschikbaar
te stellen aan het ontkoppelpunt “o”: (1) direct vanuit de eigen database R en (2) vanuit de
uitgaande berichten, waaruit de gegevens die zij zelf toevoegen in de keten worden gefilterd.
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De functionaliteit die een ketenbericht omzet naar een register dat met services wordt
ontsloten (en omgekeerd) noemen we “Silvester” (duits: oud-en-nieuw). Silvester heeft
grofweg twee kernfuncties:
●

Silvester-uit
Silvester ontvangt berichten volgens het estafettemodel die door een actor zijn
verzonden. Silvester stelt namens deze actor de gegevens beschikbaar via services
volgens het nieuwe netwerkmodel. Dit betekent dat andere actoren die reeds
volgens het netwerkmodel werken de gegevens van actoren die dat nog niet doen
toch via services kan verkrijgen.

●

Silvester-in
Silvester ontvangt of bevraagt namens een actor bronnen volgens het netwerkmodel.
Op basis van de gegevens die verkregen zijn vanuit het netwerkmodel wordt een
bericht volgens het estafettemodel samengesteld en verzonden naar de actor voor
wie Silvester het bericht heeft samengesteld. Silvester abonneert zich namens deze
actor op meldingen van gebeurtenissen. In de systemen van de ketenpartners zit
functionaliteit om een bericht te ontvangen en te verwerken. Silvester-in simuleert de
te ontvangen berichten.

Merk op dat Silvester-in alleen kan werken als alle gegevens die voor een inkomend bericht
nodig zijn, ook daadwerkelijk via een databron met services raadpleegbaar zijn. Deze eis
geldt niet voor het verstrekken via Silvester-uit. Na het verzenden van het bericht zijn de
services actief voor de verzonden berichtgegevens.
Alle partijen in het netwerk kunnen met een SIlvester-achtige functionaliteit tijdelijk hun
(bestaande) uitgaande berichtenstroom omzetten naar services, zonder dat zij ingrijpende
software-aanpassingen moeten doen. Als we dit echter aan alle partijen afzonderlijk
overlaten, betekent dit dat alle partijen de Silvester-functionaliteit moeten realiseren en
implementeren. Dat is zelfs als we een standaard component hiervoor beschikbaar stellen,
een forse inspanning. Het is ook mogelijk Silvester centraal in het netwerk te positioneren op
een plek waar alle reguliere ketenberichten langskomen. VECOZO is hiervoor een voor de
hand liggende plek.
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Het netwerkmodel is krachtiger dan het traditionele Estafettemodel. Het gebruik van
Silvester biedt in ieder geval de mogelijkheid om in aanvulling op het traditionele
berichtenverkeer de aangeboden services ook al voor andere toepassingen te gebruiken
dan alleen de iWLZ berichten. In het netwerkmodel is het ook mogelijk nieuwe services te
definiëren om nieuwe functionaliteit te bieden. Nieuwe services bieden bijvoorbeeld extra
gegevens of maken dat gegevens op een ander moment in het proces beschikbaar zijn.
Dergelijke uitbreiding kunnen niet door Silvester worden ondersteund. Met dergelijk nieuwe
functionaliteit gaan het iWlz estafettemodel het iWlz servicemodel uit elkaar lopen. Deze
effecten zijn getoond in het onderstaande schema.
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iStandaarden
De iStandaarden bevatten de informatiestandaarden voor de gegevensuitwisseling in het
kader van de administratieve processen in zorg en ondersteuning. In de huidige situatie
specificeren de iStandaarden de gegevensuitwisseling volgens het estafettemodel:
volgtijdelijke berichten en retourberichten tussen de partijen volgens een afgesproken
uitwisselingsprotocol. Als we overgaan op het netwerkmodel, dan zullen de
uitwisselingspatronen anders worden. De iStandaarden zullen het gebruik van de
services in het netwerk gaan specificeren.
In het netwerkmodel wordt de procesinrichting minder gedomineerd door de vaste
structuur van de informatie-uitwisseling die het estafettemodel kenmerkt. Er zijn
services die op elk moment gebruikt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om de
gegevensuitwisseling beter te laten aansluiten op de context waarin de partijen in de
keten gebruik maken van de gegevens. Maar het vraagt ook aandacht voor de
pragmatisch aspecten van de gegevensuitwisseling: welk gedrag verwachten de partijen
van elkaar als zij gegevens delen binnen de context van hun samenwerking, zonder de
autonomie van elkaar te beperken.
De huidige iStandaarden en het onderliggende informatiemodel bieden al een goede
basis voor het netwerkmodel:
●

Invulling pragmatische laag
Het huidige procesmodel in het informatiemodel richt zich op de informatie-uitwisseling in
het estafettemodel. Het houdt het midden tussen een protocolbeschrijving en een
beschrijving van het ketenproces en de daarin te onderscheiden bedrijfsfuncties. Ook zijn
er allerlei regels. Hierin lopen bedrijfsbeslissingen en (technische)foutafhandeling /
volgorde bewaking een beetje door elkaar, deels specifiek voor het netwerkmodel. Voor
het netwerkmodel zal er daarom een invulling van de pragmatische laag moeten komen
die meer aansluit op het netwerkmodel. Deze kunnen we grotendeels baseren op de
iStandaarden.

●

Invulling semantische laag
Het informatiemodel kent een volledige invulling van de semantische laag. Deze is in
beginsel bruikbaar voor het netwerkmodel. Mogelijk dat sessies in het kader van het
Actieprogramma zullen leiden tot inzicht in nieuwe informatiebehoefte. Deze zal kunnen
leiden tot uitbreiding/wijziging van het informatiemodel.

●

Servicemodel
Het informatiemodel kent ook het concept van “berichten” (gegevenssets). Deze zijn alle
afgeleid van het informatiemodel. De huidige opsplitsing van berichten zal in het
netwerkmodel niet meer terug te vinden zijn, maar terugkomen als nieuwe services en
nieuwe gegevenssets. Zowel de huidige berichten als de services zijn gebaseerd op
dezelfde semantische laag.
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●

Invulling syntactische laag
De huidige berichtuitwisseling in het estafettemodel vindt plaats in XML. Het delen van
informatie in het netwerkmodel zal een nieuwe invulling van de syntactisch laag betekenen
die toegevoegd wordt aan de huidige XML invulling, terwijl de semantische laag niet
noodzakelijker wijze verandert. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er meerdere invullingen
van de syntactische laag en de transportlaag naast elkaar worden afgesproken binnen
dezelfde semantische en pragmatische context. De standaardisatie zal daar op in moeten
spelen: vanuit de semantische laag zijn er mappings mogelijk op meerdere syntactische
invullingen.
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Architectuurraamwerk
De startarchitectuur vertaalt de 3 hoofdlijnen van het actieprogramma (informatiepositie van
de cliënt versterken, overstap op een netwerkarchitectuur en domeinen overbruggen) naar
de kaders van het duurzaam informatiestelsel voor de zorg. We kiezen ervoor om aan te
sluiten op de uitgangspunten voor informatiehuishouding van de Nederlandse overheid en
de ontwikkelingen die plaatsvinden om tot een duurzaam informatiestelsel te komen. We
kiezen een meerlaags architectuurmodel om de problematiek vanuit verschillende
invalshoeken te beschouwen.

De NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en het interoperabiliteitsmodel
van Nictiz kennen een vergelijkbare indeling.
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De startarchitectuur is een hulpmiddel voor het Actieprogramma om de realisatiefase te
faciliteren. Gezien de status van het Actieprogramma richt de startarchitectuur zich op het
beschrijven van de componenten die nodig zijn om het netwerkmodel te realiseren en op het
(technisch) verbeterpotentieel dat voortkomt uit de 3 hoofdlijnen van het actieprogramma,
als basis voor implementatie en doorontwikkeling.
De exacte inhoud van de veranderingen in het proces moeten nog worden ontworpen.
Sterker nog: op dit moment is het verbeteren van het proces in het netwerk nog niet direct
de doelstelling van het programma. Om deze reden heeft de startarchitectuur meer het
karakter van een doelarchitectuur dan een “echte” projectstartarchitectuur waarin het proces
al helemaal bepaald is.

17 van 48

Grondslagen
De grondslagen beschrijven het fundament waarop de uitwerking van de architectuur is
gebaseerd. Dit fundament omvat de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de
architectuur. Op de achtergrond en de positionering zijn in het hoofdstuk “Visie” een
toelichting te vinden.
iStandaarden
De iStandaarden is de naam voor drie landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de
zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo en iJw. De iWlz is bedoeld voor de langdurige zorg
volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Elk van deze standaarden is een verzameling
regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd,
kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers. Het Zorginstituut beheert de
iStandaarden waarmee uitvoerders informatie uitwisselen. Er is een releaseproces waarin
nieuwe versies van de standaard worden ontwikkeld, geïntroduceerd en ondersteund. Als
het gaat om de modernisering van de informatievoorziening in de langdurige zorg, dan zijn
de iStandaarden bij uitstek het instrument waarmee een nieuwe wijze van uitwisseling van
gegevens tussen uitvoerders geïntroduceerd wordt. De startarchitectuur beschrijft de
architectuurmodellen, componenten en concepten achterliggend aan de versie van de
iStandaard waarmee de vernieuwing wordt geïntroduceerd.
Wet Langdurige zorg
Een belangrijk kader voor de vernieuwing van de informatievoorziening is de wet die de
langdurige zorg regelt. Dat is de Wet Langdurige zorg (WLZ). De wet beschrijft wie recht
heeft op zorg en welke vormen van zorg het betreft. Ook beschrijft de wet de rollen van de
verschillende partijen en welke taken daaraan zijn verbonden: bv. vaststellen van recht op
zorg, wie bemiddelt bij het uitvoeren van de zorg en wie de uiteindelijk zorg levert. De wet
beschrijft dat informatie moet worden gedeeld, dat er sprake is van elektronisch
berichtenverkeer en welke informatievoorzieningstaken bij welke partijen liggen. Over de
exacte vorm doet de wet geen uitspraken.
Gehanteerde architectuurprincipes
Qua architectuurprincipes baseren wij ons op principes van het Informatiestelsel voor de
Zorg en de principes van NORA met de doorvertaling daarvan in de LIDA (Langdurige-zorg
InformatieDomeinArchitectuur). Principes zijn richtinggevende uitspraken over
ontwerpkeuzes. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gehanteerd principes. De
principes van NORA en LIDA beschrijven de kenmerken van de gewenste
overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de cliënt. Zij zijn redelijk “common
sense” en het is dan ook geen enkele discussie deze principes te volgen. De meest
richtinggevende principes worden hieronder genoemd.
Principe
AP01 - Diensten zijn herbruikbaar
AP02 - Ontkoppelen met diensten
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AP06 - Gebruik standaardoplossingen
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen
AP12 - Eenmalige uitvraag
AP13 - Bronregistraties zijn leidend
AP14 - Terugmelden aan bronhouder
AP15 - Doelbinding
AP25 - Transparante dienstverlening
AP37 - Identificatie authenticatie en autorisatie

Onomstreden bouwstenen
Eind 2017 heeft het Informatieberaad voor de huidige situatie van het informatiestelsel de
onomstreden bouwstenen vastgesteld. Er is sprake van een initiële versie waaraan later
nieuwe bouwstenen kunnen worden toegevoegd. De bouwstenen zijn onomstreden in het
huidige gebruik van de bouwstenen. De erkenning van “onomstreden” betekent overigens
niet persé uitbreiding van het gebruik van de bouwsteen. Wel betekent het dat een
alternatieve bouwsteen op de lijst (voor dezelfde use case) in principe niet kan of alleen met
duidelijke argumenten. Voor de architectuur betekent het dat de onomstreden bouwstenen
worden gebruikt, tenzij in het kader van een duurzaam informatiestelsel andere bouwstenen
nodig zijn omdat de huidige bouwstenen niet voldoen aan de eisen die aan duurzaamheid
en gegevensbescherming door ontwerp worden gesteld. Een duurzaam informatiestelsel
wordt gezien als een stelsel dat geoptimaliseerd is op verandering, met minimale
afhankelijkheden zodat iedere partij autonoom kan vernieuwen en veranderen.
De voor deze architectuur relevante onomstreden bouwstenen zijn:
●
●
●
●
●

BSN
{DigiD}
iWlz (in samenhang met iJW en iWMO)
AGB register
(VSP-WLZ)

In aanvulling op deze zorgspecifieke bouwstenen, voorzien we gebruik van de bouwsteen
PKI Overheid of VECOZO-certificaat.
Overige kaders
In aanvulling op de genoemde kaders zijn ook de volgende kaders van belang:
●
●
●
●

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wet BSN in de zorg
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Business architectuur
De business architectuur gaat over:
●
●
●

organisaties (actoren) en hun functie in het netwerk;
de dienstverlening van het netwerk als geheel;
het proces van het netwerk en de interne (bedrijfs)processen van de actoren.

Actoren in het netwerk en hun netwerkfunctie
De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen (‘cliënten’) die voortdurend (intensieve)
zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen
met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking/aandoening. Bij de levering
van de zorg aan de cliënten is een groot aantal partijen betrokken. Dit zijn partijen die
een rol spelen in de directe levering van de zorg en de ondersteuning aan de cliënten, en
partijen die een indirecte rol spelen in de werking van het totale stelsel. Deze partijen
geven in een aantal volgtijdelijke stappen (een ‘keten’) het zorgtraject voor een
individuele cliënt vorm. Met de overgang op het netwerkmodel spreken we liever niet
meer over een keten met een dwingende volgorde, maar over een netwerk van actoren
waarbinnen het zorgtraject vorm krijgt.
Wat stabiel blijft in de business architectuur als we overgaan op het netwerkmodel zijn
de actoren en hun functies in het netwerk. In het functionele traject worden deze
uitgewerkt:
● actoren en hun ...
● rollen, vertaald naar ...
● netwerkfuncties, ingevuld door ...
● (interne) bedrijfsfuncties, binnen de ...
● spelregels op bedrijfsniveau.
In de onderstaande tabel zijn de actoren in de langdurige zorg en hun (huidige)
netwerkfuncties weergegeven.
Actor

Taak

Netwerkfunctie

# partijen

Client

Burger met behoefte aan (langdurige zorg) wordt zich
bewust, oriënteert zich en maakt een keuze. Zodra deze
persoon zich oriënteert op zorg is er sprake van een cliënt.

Aanvragen

ca. 300k

CIZ

Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van de cliënt en stelt
vast of de cliënt in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Zo ja,
dan ontvangt de cliënt een indicatiebesluit.
Het CIZ heeft de taak na te gaan wat de voorkeursaanbieder
is en welke leveringsvorm de voorkeur heeft.

Beoordelen
Opstellen
indicatiebesluit

1

Zorgkantoor

Elk zorgkantoor heeft een eigen regio. Een ZK is
verantwoordelijk voor het toewijzen van zorg. Daarvoor
maakt het contractafspraken met zorgaanbieders en ziet erop
toe dat een cliënt passende zorg krijgt. Het ZK bewaakt de
regionale wachtlijst.

Contracteren
Bemiddelen
Toewijzen
Verantwoorden
Behandelen declaratie

31

Zorgaanbieder

De zorgaanbieder levert de zorg en houdt daarbij rekening
met de ontvangen zorgtoewijzing en contractafspraken met
het zorgkantoor.
Een speciale rol is de dossierhouder, de voorkeursaanbieder

{Overbruggen}
Leveren
Declareren

900 a 1000
(alleen WLZ)
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van de cliënt en ook verantwoordelijk voor de
overbruggingszorg.
CAK

Het CAK stelt de eigen bijdrage voor Wlz-zorg vast, die de
cliënt moet betalen, en brengt deze in rekening.
Het CAK draagt zorg voor de excasso van de declaraties van
de zorgaanbieders in opdracht van de zorgkantoren

Opleggen eigen
bijdrage
Financiering instellingen

1

SVB

Bij de leveringsvorm PGB beheert de SVB het budget
namens de cliënt en voert de SVB de betalingen vanuit het
PGB uit.

Afhandelen declaratie?
Betalen declaratie?

1

Dienstverlening
De zorgbehoefte van de cliënt staat voorop. Het actieprogramma richt zich weliswaar alleen
op de Wlz, maar de cliënt heeft te maken met het brede pakket aan zorg en ondersteuning,
geregeld in verschillende stelsels:
● Wet langdurige zorg (Wlz);
● Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
● Zorgverzekeringswet (Zvw).
Het beleid is er op gericht de cliënt zelf regie te geven over de invulling van zijn/haar zorg en
hem/haar zo veel mogelijk zelfredzaam te laten zijn. De zorg moet aansluiten op de wijze
waarop de cliënt zijn/haar leven in wil vullen en moet zo dicht mogelijk bij de cliënt, dus
lokaal georganiseerd worden. De cliënt denkt niet vanuit stelsels of wetten, maar heeft
behoefte aan zorg en wil dat dat goed geleverd wordt. Dat betekent dat we de zorg (stelsel
onafhankelijk) willen invullen vanuit de zorgbehoefte van de cliënt in interactie met de
aanbieder. En dat de vertaling naar de stelsels daar op volgt: bij zorgkantoren, gemeenten,
zorgverzekeraars en andere uitvoeringsorganisaties. Dit principe is weergegeven in de
onderstaande figuur.

Proces
Het proces van het netwerk kent twee dimensies. Beide procesdimensies kunnen zich
onafhankelijk van elkaar bewegen:
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I.

het zorgproces van de cliënt die zorg krijgt in het netwerk: het proces tussen
cliënt en zorgaanbieder;

II.

het ondersteunende proces dat er op gericht is de levering van zorg van de cliënt
in het netwerk te reguleren en te financieren. De informatievoorziening iWlz richt
zich op dit ondersteunende proces.

De iWLZ kent nu vaste (type) actoren met beschreven rollen in het zorgproces en in het
ondersteunende proces. Dit ligt vast in de WLZ. Het ondersteunende proces in het
netwerk ligt vast door de wijze waarop de informatievoorziening is ingericht.
De technische basisstructuur is bedoeld om de informatievoorziening van de langdurige
zorg te ondersteunen met applicatieve en technische voorzieningen. Als we het hebben
over de overgang van het estafette- op het netwerkmodel, wat achter de technische
basisstructuur schuilt, hebben we het over de overgang van de ene wijze waarop de
informatievoorziening is georganiseerd naar de andere. Het netwerkmodel is in staat het
netwerk dezelfde of een betere invulling van haar informatievoorziening te verschaffen
dan het estafettemodel. De grotere flexibiliteit van het netwerkmodel kan resulteren in
een betere inrichting van het ondersteunende proces van het netwerk en een betere
inrichting van de interne processen van de actoren.
Procesoptimalisaties
Voorshands gaan we uit van de huidige inrichting van het netwerkproces en de huidige
netwerkfuncties van de actoren daarin. Maar het netwerkmodel maakt het mogelijk een
verbetering in het proces te realiseren.
De doelstellingen die de vernieuwing van de iWLZ beoogt in de business architectuur zijn
(1) de regisserende rol van de cliënt versterken en (2) ondersteunende proces beter
laten aansluiten op het zorgproces en (3) de administratieve last beperken. Een
concrete inrichting daarvan ontstaat na proces(her)ontwerp waarin gebruik gemaakt
wordt van de mogelijkheden van de vernieuwde iWLZ. Door in de FEG (Functionele
Expertgroep) de ketenprocessen tegen het licht te houden, kunnen we, gebruik makend
van de kracht van het netwerkmodel, deze verbetering uitdenken.
De randvoorwaarden waarbinnen dit mogelijk is, zijn:
●

het estafettemodel legt via de vaste volgorde van berichten beperkingen op aan
de vrijheden van de ketenpartners. Deze vallen weg in de zin dat de spelregels
van het berichtenverkeer niet meer gevolgd hoeven te worden. Er blijven
natuurlijk wel afhankelijkheden bestaan op gegevensniveau. De gegevens uit
eerdere stappen in het proces die nodig zijn om een netwerkfunctie uit te voeren
moeten natuurlijk wel beschikbaar zijn in de bronnen. Dat betekent dat processen
kunnen starten wanneer de benodigde gegevens voor een netwerkfunctie
beschikbaar zijn;

●

Actoren hebben, mede bepaald door de netwerkfunctie die zij vervullen, een
eigen set (interne) bedrijfsfuncties. Zij zijn vrij hun interne bedrijfsprocessen in te
richten. Dat betekent dat een netwerkfunctie vanuit het perspectief van een actor
niet pas kan starten als alle voor de netwerkfunctie benodigde gegevens
beschikbaar zijn. Zij kunnen hun proces zo inrichten dat zij een deel alvast
kunnen uitvoeren als zij de daarvoor benodigde gegevens uit een bron kunnen
verkrijgen.
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●

Het huidige Estafettemodel kent bedrijfsregels. Een deel daarvan heeft betrekking
op proces- en domeinafspraken die zich laten doorvertalen naar de wijze waarop
het proces in het netwerk gevolgd moet worden. Een deel van deze regels en
mogelijk ook nu nog niet bekende vergelijkbare regels zullen van toepassing zijn.
De regels laten zich niet afdwingen in het netwerkmodel zelf, maar hebben te
maken met het gedrag van de actoren binnen het netwerk. Zij krijgen deels een
plaats in de applicatielogica van de actoren in het netwerk en deels in de
procesafspraken van het netwerk.

Doorontwikkeling
Om te anticiperen op toekomstige doorontwikkeling houden we rekening in de
architectuur met de volgende uitbreidingen:
● nieuwe actoren en nieuwe rollen;
● vrijheid om netwerkfuncties op een andere wijze over de actoren te verdelen;
● de mogelijkheid nieuwe netwerkfuncties toe te voegen, netwerkfuncties te
splitsen of bestaande te laten vervallen;
● de netwerkfuncties zodanig te definiëren dat zij overeenkomen met de
overeenkomstige netwerkfuncties in de andere domeinen (Wmo, Jw, ZVW),
zodanig dat de uiteindelijke architectuur domeinonafhankelijk wordt.
Deze bovenstaande principes betekenen dat de businessarchitectuur wordt
gestructureerd binnen het onderstaande metamodel (de bedrijfsregels zijn niet
opgenomen in de afbeelding):

Voor de iWlz krijgt dit metamodel één invulling. De technische basisstructuur is in
beginsel generiek voor meerdere netwerken, zolang deze netwerken binnen deze
metastructuur passen.
Door de netwerkfuncties en de actoren via rollen los te koppelen, is het mogelijk de
overeenkomstige netwerkfuncties in de verschillende domeinen te identificeren en via
rollen toe te kennen aan de actor die in dat domein die netwerkfunctie vervult. Dit is een
stap op weg naar een domeinonafhankelijke inrichting van het netwerkmodel. Zie
onderstaande tabel.
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Data-architectuur
De data-architectuur geeft een overzicht van de informatiebehoefte van de iWlz. Een
belangrijke basis voor samenwerking in het netwerk, is dat er een taal is, zodat de
actoren in het netwerk elkaar kunnen begrijpen, met elkaar informatie kunnen
uitwisselen en elkaars informatie kunnen benutten.
Doorgaans wordt voor een systeem, domein of een organisatie een data-architectuur
opgesteld. In het geval van de Wlz gaat het om de data-architectuur van het netwerk
van autonome, maar samenwerkende actoren. Dit betekent dat de nadruk ligt op:
●
●
●

semantiek van de uit te wisselen gegevens;
data-eigenaarschap in relatie tot registers;
ontsluiting van de gegevens vanuit hun bron.

De data-architectuur wordt bepaald vanuit de analyse van de informatiebehoeften: de
informatiebehoeften van alle (soorten) actoren in het netwerk tezamen. Het
netwerkmodel komt in de plaats van het estafettemodel. Hierdoor is de initiële
informatiebehoefte van het netwerk reeds bekend, gemodelleerd en gedocumenteerd in
de iStandaarden, en in de praktijk beproefd. Het netwerkmodel creëert weer nieuwe
informatiebehoeften die aanleiding zullen zijn voor doorontwikkeling van het initiële
model.
Semantiek
Het conceptuele datamodel beschrijft de structuur en betekenis van en de relaties tussen
de conceptuele gegevensobjecten in het Wlz domein (semantiek). We leggen het
conceptueel datamodel bijvoorbeeld vast in een ERD (entity relationship diagram) of in
een ontologie. Uitgaande van dezelfde informatiebehoefte als die nu in de huidige iWlz
2.0 wordt afgedekt ziet het conceptueel datamodel van de iWlz er als volgt uit:

(te actualiseren met iWlz 2.0)
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De volledige documentatie van de gegevensstructuur is terug te vinden op
iStandaarden.nl. Een aantal details is niet opgenomen in de bovenstaande figuur, zoals
zorgeenheid (functie, zorgzwaartepakket), zorgverzekeraar en uitwerking beoordeling
(stoornis en beperking). Nieuwe functionele wensen zullen leiden tot mutaties op het
model. Ook in het simulatiemodel waren reeds nieuwe functionele wensen onderkend.

Data-eigenaarschap
In de businessarchitectuur onderscheiden we netwerkfuncties. Een netwerkfunctie is de
equivalent van de bedrijfsfunctie maar dan op het niveau van het hele netwerk. Een
bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te
bereiken. Een netwerkfunctie is datgene wat gedaan moet worden om de doelstelling
van het netwerk te bereiken en is de bijdrage van een actor aan de doelstelling van het
netwerk: de uitvoering van de WLZ.
Het ‘data’-product van een netwerkfunctie bestaat uit één of meerdere objecten uit het
conceptueel datamodel. Om dit resultaat te boeken gebruikt de netwerkfunctie objecten
die het resultaat zijn van andere netwerkfuncties. Actoren vervullen een netwerkfunctie
afhankelijk van de rol die zij hebben in het netwerk. In het estafettemodel leveren zij het
resultaat van de netwerkfunctie via het iWlz bericht. In het netwerkmodel stellen zij het
resultaat van de netwerkfunctie beschikbaar vanuit de bron die zij beheren.

Een bron in deze context is een verzameling van objecten van hetzelfde type,
geproduceerd vanuit dezelfde netwerkfunctie. De actualiteit van de gegevens is zo
actueel als nodig is voor het functioneren van het netwerk, vast te leggen in een SLA
voor het netwerk.
Omdat er meerdere actoren zijn die de rol kunnen hebben voor een bepaalde
netwerkfunctie en dus het corresponderende objecttype aan het bron toevoegen,
verwijst het begrip bron eigenlijk naar een verzameling van soortgelijke bronnen met
soortgelijke gegevens. Als we het hebben over de gegevens vanuit de bron beschikbaar
stellen, dan hebben we het over een taak die alle actoren met de corresponderende
netwerkfunctie tezamen doen. Zij zijn tezamen de leverancier van deze “virtuele” bron.
Dit is weergegeven in de onderstaande figuur.
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Data-eigenaarschap is georganiseerd langs de lijn van de rol die een actor heeft in het
netwerk. De netwerkfunctie correspondeert met bepaalde objecttypen uit het
conceptueel datamodel. De actoren die de rol hebben voor een bepaalde netwerkfunctie
zijn eigenaar van de objecten van het corresponderende type. De eigenaar stelt het
object beschikbaar aan de andere actoren in het netwerk.

Gegevensgebruik modelleren
We modelleren het gegevensgebruik in (gegevens-)services. Wanneer actoren in het
netwerk gegevens nodig hebben afkomstig van een andere databron, dan hebben zij
daarvoor een (logische) gegevensservice nodig. We onderscheiden 3 soorten services:
●

Raadpleegservices
Services die (een deel van) de gegevens uit een bron ontsluiten voor een afnemer
van de gegevens op basis van bepaalde selectiecriteria.

●

Abonnementen en notificaties
Services die het mogelijk maken voor een afnemer om een abonnement af te sluiten
op gegevens in een bron. Wanneer nieuwe versie van de gegevens beschikbaar zijn,
ontvangt de abonnementhouder een notificatie.

●

Meldingen / opdrachten en terugmeldingen
Services die het mogelijk maken andere actoren op de hoogte stellen van een
gebeurtenis en hem daarbij nieuwe gegevens beschikbaar te stellen. De nieuwe
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gegevens kunnen bij de ontvanger van het bericht aanleiding zijn om de gegevens in
zijn brondata aan te passen. De verzender van de melding/opdracht ontvangt een
verwerkingsresultaat.
Alle services hebben betrekking op een deel van het conceptueel datamodel: het resultaat
resp. de input van de services wordt gedefinieerd door het bijbehorende deel v an het
conceptueel datamodel als interface te definiëren. Het resultaat van een service mag de
grenzen van het deel van het datamodel dat bij één bron te verkrijgen is niet overstijgen. Als
we dit wel zouden toelaten ontstaan er samengesteld services die hun resultaat alleen
kunnen leveren wanneer er meerdere bronnen gecombineerd worden.
In de FEG vindt de analyse plaats van het proces van de iWLZ en de bijbehorende rollen
van de actoren. Vanuit deze analyse wordt duidelijk wat de informatiebehoefte is van de
actoren in het netwerk. Dit leidt tot een set van services die nodig is om in de
geïdentificeerde informatiebehoefte te voorzien. De services worden zo specifiek m
 ogelijk
gedefinieerd. Dat wil zeggen dat er niet gekozen wordt voor een (beperkte) set van
generieke services die een breed resultaat opleveren, maar voor services die nauw
aansluiten op de informatiebehoefte die leeft op de plaats in het bedrijfsproces waar gebruik
van de service is voorzien. Dit principe leidt tot een groter aantal services, maar tot een
kleinere behoefte services parametriseerbaar te maken en een kleinere behoefte een deel
van het resultaat van een service weg te filteren om het resultaat precies te laten aansluiten
op de informatiebehoefte.
Toegang tot services en gegevens
Om de (cliëntgerelateerde) gegevens in het iWlz netwerk vast te leggen en te kunnen
gebruiken moet er sprake zijn van een grondslag voor het gebruik van de gegevens. De
AVG reikt een aantal grondslagen aan, waarvan er enkele relevant zijn voor het
netwerkmodel: er is toestemming betrokkene, er is een overeenkomst met de betrokkene of
er is een wettelijk verplichting (WLZ). De bevoegdheid om een bepaalde netwerkfunctie uit
te voeren en de daarvoor benodigde services te mogen gebruiken hangt af van de rol van de
actor in het netwerk en de aanwezigheid van de grondslag.
De AVG stelt in het kader van het gebruik van persoonsgegevens dat de actor de
verwerkingsverantwoordelijke is. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en
middelen voor verwerking. Dit roept de vraag op of de actor die toegang vraagt zelf moet
bepalen of de randvoorwaarden zijn ingevuld voor gebruik of dat dit bij de actor ligt die
gegevens beheert en verstrekt. Dit zijn functionele en juridische vragen die uiteindelijk
antwoord geven op de vraag:
●
●
●
●

mag een actor kennis hebben van het bestaan van een object;
mag een actor kennis hebben van de inhoud van een object (= mag je een service
gebruiken die het object gedeeltelijk of geheel ontsluit);
mag je de volledige inhoud zien of slechts een deel er van. En zo ja, welke deel?
mag een actor alle objecten zien van een bepaald type of is dit beperkt tot de
objecten die aan bepaalde criteria voldoen.
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Deze antwoorden leiden tot autorisatieregels op het gebruik van de services en gegevens
die op de volgende manieren zijn gedefinieerd:
●

Rolgebaseerde toegang
Een actor mag de service gebruiken als de actor gegeven zijn rol recht heeft om de
gegevens te benaderen waarop de service is gedefinieerd.

●

Autorisatie op de rijen van het resultaat
Op grond van bedrijfsregels mag een actor niet alle resultaten/rijen die een service
oplevert, krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een filter op postcode of op type cliënt.

●

Autorisatie op de kolommen in het resultaat
Op grond van autorisatieregels kan het zo zijn dat de vragende actor slechts over
een deel van het resultaat van een service kan beschikken.

●

Toestemming cliënt
In een aantal gevallen is de grondslag om toegang te krijgen tot de gegevens van de
cliënt de specfieke toestemming aan de cliënt te vragen: de specifieke toestemming
van de betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) om
toegang tot zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel.

Gegevensmatrix
De gegevensmatrix legt vast tot welke gegevens een actor toegang heeft. In het
estafettemodel krijgen netwerkpartijen gegevens via de berichten die gedefinieerd zijn in het
procesmodel. Slechts wanneer een ketenpartij een bepaalde rol heeft in de keten en
bevoegd is deze rol voor een bepaalde cliënt te vervullen zal een andere ketenpartij het
gedefinieerde bericht conform het procesmodel verzenden aan deze ketenpartij. In het
netwerkmodel geeft de gegevensmatrix weer:
● welke rollen een actor in het netwerk kan hebben;
● op welke netwerkfuncties deze rol betrekking heeft;
● in welke gegevenselementen (entiteiten en attributen) deze netwerkfunctie resulteert;
● tot welke (andere) gegevenselementen deze netwerkfunctie toegang heeft;
● op grond van welke grondslag en doelbinding deze toegang is gebaseerd.
We onderscheiden drie situaties:
●

Raadplegen
Raadplegen van een object dat beheerd wordt vanuit een andere netwerkfunctie in
het netwerk. Daartoe wordt de brondata corresponderend met desbetreffende
netwerkfunctie benaderd. De gegevensmatrix geeft aan of dit toegestaan is;

●

Beschikbaar stellen
De netwerkpartij, verantwoordelijk voor de uitvoering van een netwerkfunctie stelt
objecten als resultaat van de netwerkfunctie beschikbaar. Vanaf dat moment zijn
deze objecten beschikbaar in het netwerk en kan het notificatieproces starten. Alleen
een abonnement op geautoriseerde objecten is toegestaan.
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●

Verzoeken om wijzigen
De netwerkpartij, NIET verantwoordelijk voor de uitvoering van een netwerkfunctie en
dus voor een object wenst de waarde van het object te wijzigen in een van de
bronnen. Hij gebruikt hiervoor een melding. De melding wordt beoordeeld door de
bronhouder. Dit is alleen toegestaan voor de geautoriseerde objecten.

Dataregels
Het huidige iWLZ estafettemodel kent bedrijfsregels, technische regels, condities en
constraints. Hierbinnen zijn er regels die betrekking hebben op de integriteit van gegevens:
●
●
●

verbandsregels tussen attributen (als waarde = …. dan moet …);
infologische verbanden tussen attributen en objecten;
(extra) domeinregels voor de waarde van een gegevenselement.

Ook in het netwerkmodel zijn dergelijke dataregels van toepassing. Waar in het
estafettemodel de regels vooral golden voor het berichtenverkeer en ook daarin werden
afgedwongen, gelden in het netwerkmodel deze regels voor de data in de bronnen. De
eigenaren van deze bronnen dienen voor de integriteit zorg te dragen.
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Applicatie architectuur
Met de overgang op het netwerkmodel gaan we over op een architectuur waarin applicaties
van de actoren in het netwerk rechtstreeks en zonder menselijke tussenkomst informatie
vragen en leveren aan elkaar. Zodoende wordt de informatie beschikbaar gesteld vanuit de
bron: de applicatie waarin deze door de actor vanuit zijn bedrijfsproces is vastgelegd.
Dit hoofdstuk beschrijft de applicatie-architectuur: de vertaling van de services uit de
business architectuur naar de wijze waarop de applicaties van de actoren in het WLZ
netwerk deze aan elkaar beschikbaar stellen. Welke componenten nodig zijn om de
interactie mogelijk te maken? In de beschrijving gaan we in op zowel de functionele als de
niet functionele aspecten.
Soorten functionele services
In de business architectuur onderscheiden we actoren die afhankelijk van hun rol een
bepaalde functie in het netwerk vervullen. Zo’n netwerkfunctie correspondeert met één of
meerdere objecten uit het conceptueel datamodel dat de gegevensuitwisseling in het
netwerk conceptueel beschrijft. Die objecten kunnen gezien worden als het resultaat van
deze netwerkfunctie. Dit resultaat ontstaat bij de desbetreffende actor. Deze is en blijft de
eigenaar en de bron van deze gegevens en deze ontsluit deze data. Het resultaat ligt vast in
het interne systeem van de actor.
In de business architectuur onderscheiden we eveneens gegevensservices die bedoeld zijn
om andere actoren in het netwerk toegang tot deze gegevens te verstrekken. In de
applicatielaag resulteren deze in drie soorten applicatieservices die bedoeld zijn om de
gegevens die de actor beheert, beschikbaar te stellen aan de andere actoren in het netwerk.
Raadpleeg service In de onderstaande figuur is een voorbeeld weergegeven van een
raadpleeg service. In dit voorbeeld biedt het CIZ een service voor
het raadplegen van de indicatiegegevens. Een zorgkantoor kan
deze service aanroepen.

Abonnement- en Wanneer er een nieuwe versie van een bepaald gegeven
notificatie service beschikbaar is naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis bij
een actor, dan krijgen (andere) actoren met een abonnement een
notificatie. Dit is weergegeven in het onderstaande schema.
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In stap 1 roept de eigenaar van de gemuteerde gegevens een
service aan van de abonnementhouder om aan te geven dat er
een mutatie beschikbaar is. Via de raadpleegservice (stap 2) kan
deze de gegevensinhoud verkrijgen.
Er is een aparte service (3) waarmee een afnemer een
abonnement kan nemen.
Opdracht en Service om gebeurtenis te melden aan een actor in het netwerk.
(terug-) melding Dit kan leiden tot een aanpassing van de gegevens waar die actor
service de eigenaar is en dat kan er toe leiden dat die gegevens wijzigen.
Er worden nieuwe gegevens gestuurd en deze worden al dan niet
geaccepteerd door de ontvanger.

Deze typen services worden voor elk van de objecttypen gedefinieerd. Het zijn generieke
services die zich geparametriseerd laten aansturen:
● zoeksleutel(s) om vast te stellen aan welke criteria de betrokken objecten moeten
voldoen, bv BSN of postcode;
● welke filter er toegepast moet worden op de op te leveren rijen (bv alle indicaties
afgegeven op datum) en welke ‘kolommen’ gewenst zijn in het resultaat;
● welke ‘kolommen’ en ‘rijen’ toegestaan zijn in het resultaat op basis van autorisaties;
● welke bedrijfsregels van toepassing zijn op het gebruik van deze gegevens.
In de business architectuur worden services specifiek gedefinieerd (zoeksleutels, toe te
passen filters) en worden de autorisatieregels in kaart gebracht: de kolommen via de
gegevensmatrix op type actor en de rijen op basis van constraints. In de applicatie
architectuur beschrijven we deze service op het niveau van het type service. Het gaat
namelijk om de wijze waarop het type service binnen de netwerkarchitectuur in het
algemeen wordt afgehandeld. Het maakt dan niet uit welke specifieke gegevenssets er mee
gaan in de service.

32 van 48

Ontkoppelpunt
Het netwerk van de WLZ kent verschillende soorten actoren. Per soort actor zijn er diverse
partijen die deze soort kunnen hebben. In totaal gaat het om meer dan 1000 individuele
organisaties. Dit betekent dat elk van de actoren te maken zou hebben met een groot aantal
andere actoren, met een veelvoud van services (zie figuur).

Om deze reden hebben we behoefte aan de applicatiecomponent die optreedt als
“ontkoppelpunt”. Het koppelt de interne applicatie aan het netwerk van WLZ actoren, maar
ontkoppelt deze interne applicatie ook los van deze actoren doordat de interne applicatie
kan communiceren met de services van het ontkoppelpunt en het ontkoppelpunt er voor
zorgt dat het verzoek neergelegd wordt bij de actor die gevraagde service kan leveren. Dit is
vereenvoudigd weergegeven in de onderstaande figuur.

Ook voor abonnement- en notificatiediensten ontkoppelt het ontkoppelpunt de vragende en
de leverende applicaties.
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In de bovenstaande figuur is er slechts één ontkoppelpunt getekend tussen de gebruiker
(consumer) en de leverancier (producer) van de diensten. Dit is een vereenvoudiging. In
werkelijkheid hebben beide eindpunten een eigen ontkoppelpunt en verzorgen ze samen de
communicatie tussen de beide actoren. Iedere actor in het netwerk heeft zo een eigen
ontkoppelpunt om toegang te krijgen tot het netwerk en de diensten van alle andere actoren
te benaderen.
De actor is verwerkingsverantwoordelijke voor de brondata waarover de actor beschikt.
Welke data dit betreft hangt af van de netwerkfunctie die die actor in het netwerk vervult. Dat
is de data die ontstaat bij het uitvoeren van deze netwerkfunctie en dat is een disjunct deel
van de totale set van de in het netwerk uitgewisselde gegevens. De actor is tevens de
verwerkingsverantwoordelijke voor het ontkoppelpunt, maar kan beslissen het ontkoppelpunt
als dienst af te nemen van een externe verwerker.
Ontkoppelpunt als FAIR data station
Actoren stellen hun brondata ter beschikking aan de andere actoren in het netwerk. Zij
kunnen de data gebruiken in hun interne applicaties en dus in hun bedrijfsprocessen. De
bedoeling is dat de combinatie van het interne systeem van de actor in combinatie met het
ontkoppelpunt een FAIR-datapoint wordt. Het ontkoppelpunt zelf is een data station in de
Fair architectuur. De FAIR data principes beschrijven een aantal kenmerken die aan de
publicatie van de gegevens van de actor ten grondslag liggen.
Principe

Toelichting

Findable

Data is goed beschreven, geïndexeerd en de metadata kan doorzocht
worden.

Accessible

Het is duidelijk of en hoe je toegang kan krijgen tot data en metadata
zijn op te halen met gebruik van standaard protocollen.

Interoperable

Data en metadata zijn beschreven op een wijze dat deze
geautomatiseerd te interpreteren is. Daarnaast is duidelijk hoe de
metadata zich verhoudt tot andere data.

Reusable

Het is duidelijk hoe de data hergebruikt mag worden.

Dit betekent dat:
●
●
●

binnen het data station metadata beschikbaar is die toegankelijk is en beschrijft
welke datasets er via het data station bij de bijbehorende actor beschikbaar is.
het data station de functionaliteit biedt om de bij de actor beschikbare data via de
gedefinieerde services te benaderen;
duidelijk beschreven is of en hoe de data aangewend kan worden.

Het data station is dus zowel een gegevensdienst waar gegevens kunnen worden
opgevraagd, als een berichtendienst voor het ontvangen en verzenden van berichten. Het
routeert niet alleen verzoeken van interne applicaties naar de juiste externe applicaties. Het
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zorgt ook voor een veilige uitwisseling van informatie. Het logt alle verzoeken op een
uniforme wijze en draagt zorg voor het afdwingen van autorisaties en policies.
In de architectuur is het data station niet als een centrale component gedefinieerd. Er is
geen centrale berichtenmakelaar, maar de data stations gezamenlijk vormen federatief een
berichtenmakelaar.

In de onderstaande tabel is de opbouw en de functionaliteit van vraag tot aanbod
weergegeven:

Het data station (ontkoppelpunt) bedient zowel de aanbod- als de vraagzijde, respectievelijk
de producer en de consumer. Het verloop is op hoofdlijnen als volgt:
1. Eindgebruiker
De eindgebruiker bij de actor in het netwerk identificeert en authenticeert zich in de applicatie
van de actor. Hij of zij voert daarin een taak uit waarvoor hij of zij is geautoriseerd. Onderdeel
van deze taak kan zijn het gebruik van gegevens uit andere bronnen. Hiervoor zijn services
gedefinieerd die de applicatie kan gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de actor zorg
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te dragen dat alleen die medewerkers die daarvoor in aanmerking komen geautoriseerd
worden om gegevens uit het netwerk te benaderen. Voorts dienen in de bedrijfsapplicatie van
de actor de regels geïmplementeerd te zijn die zijn afgesproken voor het gebruik van de data.
2. Aanroep services bij data station
De vragende actor gebruikt één van de gedefinieerde services door deze via een interface
aan te roepen in het data station. Het data station kan geïmplementeerd zijn binnen de
applicatie-omgeving van de vragende actor of bij een externe verwerker.
3. Zoeken
Op basis van het type service, de aanroepparameters, de beschikbare metadata, de directory
van actoren met data points in het netwerk en/of een index bepaalt het data station bij welk
data point de desbetreffende service geleverd wordt. Het data station bepaalt het
netwerkadres van de ontvanger. In de via een service verkregen informatie kan een referentie
naar de bron (linked data) aanwezig zijn. Notificaties zijn publicaties die worden verzonden op
basis van een abonnement. De relevante adressen hiervoor liggen vast in het data station.
4. Autoriseren en policies controleren
Op basis van het type service en de beschikbare metadata bepaalt het data station samen
met de gemeenschappelijke autorisatiecomponent (zie later) of er een grondslag is voor
gebruik van de data.
5. Loggen
Het data station van de vragende datapoint (consumer) logt het gebruik van de service.
6. Aanroep
Aanroepen van de service bij het leverende datapunt op basis van de verkregen
adresgegevens.
7. Identificeren en authenticeren door aanroepend data station
Het leverende data station (producer) identificeert en authenticeert de aanroepende actor. Dit
geschiedt op basis van certificaat en whitelist.
8. Loggen
Het data station van de producer logt het gebruik van de service
9. Autoriseren gebruikservice
Op basis van metadata en autorisatie- en policy gegevens bepaalt het data station, samen
met de gemeenschappelijke component voor autorisatie, of toegang tot de data toegestaan
is. Er zijn autorisatiemechanismen met rol gebaseerde toegang tot de gegevens en expliciete
toekenning van toegang tot de gegevens van een cliënt op basis van de grondslag..
10. Toegang tot de brondata
Op basis van de metadata en de interfacing met de applicatie van de producer wordt de
service geleverd.
11. Leveren resultaat service
Het resultaat van de service wordt teruggegeven aan het aanroepende data station. Wanneer
er sprake is van een fout of een afwijzing wordt dit verwerkingsresultaat teruggegeven aan
het aanroepende data station.
12. Ontvangen resultaat
Het data station aan de consumer ontvangt het resultaat van de aangeroepen service biedt
dit aan aan de aanroepende applicatie van de actor.
13. Loggen
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Het data station van de consumer logt de afhandeling van de service

Het bovenstaande schema beschrijft de afhandeling van een service waarin gegevens
worden geraadpleegd. De andere typen services kennen een vergelijkbare afhandeling.
Per type service is dit hieronder weergegeven.
Type service

Van

Naar

Gelijktijdigheid

Bijzonderheden

Raadpleeg service

Consumer

Producer

(pseudo)
synchroon

-

Abonnement- en
notificatieservice:
beheer abonnement

Consumer

Producer

(pseudo)
synchroon

Beheer abonnementen
Producer

Abonnement- en
notificatieservice:
notificatie

Consumer

Producer

Aflevergarantie

Actor meldt gebeurtenis aan
data stations met abonnement.
De ontvanger bepaalt zelf of de
ontvangen melding relevant is

Melding - aanbieden
(incl. terugmelding en
correctieverzoek)

Consumer

Producer

Aflevergarantie

Actor verwerkt melding
asynchroon

Melding verwerkingsresultaat

Consumer

Producer

Aflevergarantie

Actor rapporteert verwerking
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Samenhang interne applicatie en data station
Er is een 1-op-1 relatie tussen de (interne) applicatie van een actor en het data station. De
applicatie van de actor kan zowel in de rol als aanbieder als in de rol van vrager van
informatie optreden. Er zijn twee verschijningsvormen te onderscheiden:
●

de actor voorziet zelf in zijn data station. Het is een applicatiecomponent in de
interne applicatie-omgeving van de actor;

●

de actor besteedt het data station uit aan een externe verwerker. Deze verwerker kan
voor meerdere actoren de functionaliteit aanbieden.

De onderstaande figuur toont de keten van een vragend intern system tot aanbiedende
intern systeem van de andere actor.

In deze keten zijn er verschillende koppelvlakken te onderscheiden waarin er toegang
verstrekt wordt tot de rest van de keten. Op deze koppelvlakken vindt identificatie en
authenticatie plaats, als volgt:
●

Eindgebruik tot intern systeem
Autorisaties van de eindgebruikers zijn de verantwoordelijkheid van de interne
systemen van de netwerkpartners. Dit is een uitgangspunt dat ook in de huidige
situatie van toepassing is. De situatie is iets anders dan in het estafettemodel omdat
de services in de nieuwe situatie met het netwerkmodel breder gebruikt kunnen
worden. De verantwoordelijkheid van de netwerkpartners op dit punt verzwaart dus.
Maar de actor dient te zorgen voor deugdelijke toegangscontrole-voorzieningen voor
de eindgebruiker. Interne applicaties van de actoren hebben de taak een interne
autorisatiestructuur te bieden.

●

Intern systeem tot data station
Interne applicatie en data station hebben de taak zich over en weer van de identiteit
en de authenticiteit van elkaar te vergewissen. Het data station kan een technische
component zijn van de interne applicatie van de actor, maar ook een dienst zijn die
door een externe verwerker namens de actor wordt verzorgd. Als het data station is
ondergebracht bij een externe verwerker dient er een identificatie en
authenticatiemechanisme te zijn om de actor toegang te geven tot zijn data station.

●

data station tot diensten van andere data stations
Deze toegang tot vraagt strong authentication. Data stations maken gebruik van
elkaars diensten: het ene data station verschaft daartoe toegang tot het andere
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datastation om services te gebruiken. De identiteit van de actor achter het data
station en de rollen van de actor dienen geverifieerd te kunnen worden. Dit kan dus
niet bilateraal geregeld worden: er is een goede vastlegging van deelnemers en
rollen in het netwerk noodzakelijk. TLS wordt gebruikt om communicatie tussen de
ontkoppelpunten te beveiligen en om de authenticiteit van de actoren de garanderen.
●

Data station tot intern systeem
Interne applicatie en data station hebben ook aan de leverende kant de taak zich
over en weer van de identiteit en de authenticiteit van elkaar te vergewissen.

Architectuur van het data station
In de onderstaande figuur is de architectuur van het data station op hoofdlijnen
weergegeven met de daarin opgenomen genomen generieke voorzieningen en de interfaces
met de interne applicaties.

Het data station heeft een symmetrische opzet. Dat wil zeggen dat het data station zowel
een verzendende als de ontvangende zijde heeft en dus bij elke actor een gelijke opzet kent
en zowel aanbieden als het gebruik van brondata ondersteunt. De stelling dat een data
station een symmetrische opzet heeft, heeft betrekking op het algemene model. In een
concrete implementatie die b.v. alleen voor een actor aan de vraagzijde wordt ingezet is het
niet nodig functionaliteiten mee te nemen die alleen relevant zijn voor een actor aan de
ontvangende zijde.
De eerdere onderscheiden type services lopen als volgt door het data station:
●

Raadpleeg service
De raadpleegservice bestaat uit een request en een response van ‘Producer’ naar
‘Consumer” via de dispatcher naar de data interaction service van het data station
van de producer. Via de dispatcher en de data interaction interface zijn ook de
metadata raadpleegbaar.

●

Abonnement afsluiten
Het afsluiten van een abonnement is vergelijkbaar met raadplegen. In dit geval
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benadert de dispatcher de subscription service van de producer om het abonnement
te beheren.
●

Verzenden notificaties
Het verzenden van een notificatie in het kader van een abonnement wordt
afgehandeld door de subscription handler (die aan de consumer-zijde de subscription
service realiseert). Via de message interface worden de notificatie aan de producer
afgeleverd.

●

Opdracht en (terug-)melding service
Het verzenden van een opdracht en (terug-)melding wordt afgehandeld door de
message access point die via de message interface de berichten aan de producer
afgeleverd.

Schematisch is deze interactie hieronder weergegeven:
Producer

Consumer

Het data station gebruikt aan de producer-zijde de back end interface van de leverende
actor bedoeld voor back end integration. Het data station biedt aan de consumer de data
station service zodat de applicatie van de vragende actor de service kan benaderen. Beide
zijn de verzamelnaam van een aantal interfaces voor de integratie met de applicaties van de
actoren in het netwerk:
Applicatie interface

Functie

Melden
notificatie

application
interface

Het datastation biedt gebeurtenis aan aan de interne applicatie in kader van
een afgesloten abonnement. De ontvanger bepaalt zelf of de ontvangen
melding relevant is .

Afsluiten
abonnement

data station
interface

De applicatie aan de vraagzijde beheert een abonnement op bepaalde
objecten bij een actor naar keuze.

Doen
melding

data station
interface

De applicatie aan de vraagzijde meldt een gebeurtenis of geeft een opdracht
aan een andere actor in het netwerk. Er wordt een nieuwe gegevens gestuurd.

Verkrijgen
data

data station
interface

Interface voor de vraagzijde voor toegang tot data en meta data die
beschikbaar gesteld wordt in het netwerk.

Verstrekken
data

application
interface

Interface voor de aanbodzijde voor het verlenen van toegang tot de brondata
die beschikbaar gesteld is in het netwerk.

Aanbieden
melding

application
interface

Interface voor de aanbodzijde voor het verlenen van toegang tot de verwerking
van meldingen, notificaties en opdrachten die door andere actoren zijn gedaan
resp. gegeven
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Ontvangen
notificatie

data station
interface

Interface voor de aanbodzijde voor het doorgeven van een notificatie als er
nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Binnen het netwerk van data station(s) is een aantal gemeenschappelijke voorzieningen
beschikbaar die data stations gebruiken om hun taak uit te voeren:
Autorization De gegevens worden beschikbaar gesteld bij de afhandeling van een
service service aan zowel de aanbod- als de vraagzijde. Zo kan het data
station policies afhandelen en autorisaties afdwingen. Er zijn
verschillende autorisatie vraagstukken die in interactie tussen logica
in het data station en de Authorization Service worden afgehandeld:
● RBAC op service irt. rol
● gegevensmatrix voor de autorisatie van gegevenselementen
irt tot de rol
● rijen op basis van waarden van gegevenselementen (ABAC)
● toestemming van de cliënt
Station De station directory heeft aan de vraagzijde een aantal beslisregels,
directory en een (toegang tot een) directory om te kunnen bepalen welke
actor/data station de vraag van de applicatie aan de vraagzijde kan
beantwoorden. De station directory indexeert de metadata van de
andere actoren om de vraag te kunnen beantwoorden. De station
directory is als gemeenschappelijke service beschikbaar in het
netwerk.
Logging

Binnen het data station is een logging van gebruik services voor
zowel de aanbod- als de vraagzijde beschikbaar. Deze logging is via
een interface raadpleegbaar en daarom vanuit een
gemeenschappelijke logging voorziening worden geraadpleegd.

Directory
Het netwerk bestaat uit een groot aantal actoren, met, afhankelijk van de rol van de actor in
het netwerk, per actor andere brondata. In een dergelijk gedistribueerd netwerk is de vraag
relevant hoe het zoeken en vinden van de juiste actor voor een bepaalde service en evt.
specifieke objecten bij deze service plaatsvindt. Om dit te laten werken gaan we uit van het
FAIR uitgangspunt dat elke actor metadata publiceert van de brondata die de
desbetreffende actor beheert. Andere actoren kunnen deze metadata bevragen om te
bepalen wat er waar verkregen kan worden.
Bij het onboarden wordt een directory opgebouwd van alle data stations / actoren in het
netwerk. Er zal een onboarding proces gedefinieerd worden. Hierin zullen actoren met hun
data station geïdentificeerd worden en hun applicatie op conformance worden getest. Zij
sluiten een aansluitovereenkomst voor het netwerk af. Na afsluiten van de overeenkomst
wordt de actor en zijn datastation opgenomen in de station directory en heeft de actor tot het
netwerk.
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De directory service gaat periodiek alle data station langs om de gepubliceerde metadata te
raadplegen (‘crawling’). Hiermee wordt een directory opgebouwd met alle data stations in
het netwerk, de achterliggende actoren en het type brongegevens dat aldaar te verkrijgen is.
Ook voor de meldingen en notificaties (het verzenden van berichten) is routering
noodzakelijk en wordt de directory gebruikt:
●

Notificatie
Notificaties zijn publicaties die worden verzonden op basis van een abonnement. De
ontvanger bepaalt zelf of de ontvangen notificatie relevant is voor haar. Eerder heeft
de ontvanger zich bij een broneigenaar kenbaar gemaakt en heeft daar een
abonnement afgesloten. De bron beheert de abonnementen en heeft daarin ook het
adres van de abonnementhouder vastgelegd.

●

Meldingen
Opdrachten en statusmeldingen kunnen al vanuit de business-applicatie
geadresseerd zijn aan een bepaalde actor. Het data station moet dan dus voor een
bericht het netwerkadres bepalen van de ontvanger. Ook lig in veel gevallen op basis
van het type melding bepaald worden voor welk data station / actien de melding
bestemd is. Dit kan op vergelijkbare wijze als bij raadpleging.

Verwijsindex
Wanneer actoren tenminste hun rol in het netwerk publiceren, uitgedrukt in de
netwerkfunctie die zij vervullen, kunnen andere actoren met behulp van kennis van de
iStandaarden en de WLZ vaststellen welke brongegevens bij die actor te verkrijgen zijn.
Deze metastructuur is weergegeven in het onderstaande schema. De (toekomstige)
iStandaarden zullen deze beschrijven. De centrale begrippen in het schema zijn de
netwerkfunctie en de verschillende objecttypen en hun onderlinge relaties. Een actor krijgt
een rol in het netwerk op grond waarvan de actor een bedrijfsfunctie uitvoert.

In de bovenstaande figuur is ook duidelijk dat wanneer er meerdere actoren in het netwerk
dezelfde rol vervullen (bv zorgleveringen bij zorgaanbieders of zorg toewijzingen bij
zorgkantoren), het niet eenduidig is welke actor de informatievraag voor bepaalde specifieke
object kan beantwoorden. Er rest dan alleen de optie om alle actoren af te lopen die
kandidaat zijn om de objecten van het desbetreffende type te leveren. Om te voorkomen dat
bij elke bevraging alle eindpunten bevraagd moeten worden, kan een actor in het netwerk de
rol van index-provider vervullen. Deze verwijsindex bevat voor bepaalde objecttypen (die
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niet eenduidige via de metadata te vinden zijn) een verwijsindex met kerngegevens van het
objecttype en een verwijzing naar de actor / het data station dat de desbetreffende
brongegevens heeft.
Bij het opbouwen van de verwijsindex ‘loopt’ de indexapplicatie periodiek alle andere
databronnen af om daar op basis van beschikbaar gestelde gegevensservices te
achterhalen welke brongegeven beschikbaar zijn.
Linked data
Voor FAIR-data gaan we vaak uit van Linked data. Dit gaat uit van het principe dat elk data
element eenduidig is geïdentificeerd en in de brondata van de ene actor referenties
opgenomen zijn naar andere bronnen. De brondata die een zorgkantoor beheert verwijst
dan met een URL naar het indicatiebesluit. Dit betekent dat je voor het raadplegen geen
routering of directory nodig zou hebben. Deze verwijzingen moeten dan wel beheerd worden
in de brondata in de applicaties van de actoren. Of dit wenselijk en haalbaar is, zal
onderzocht moeten worden.
Vertrouwde externe dienstverleners met gemeenschappelijke services
Binnen de architectuur is gedefinieerd dat een derde, vertrouwde partij de ondersteunende
services namens de netwerkpartijen als gemeenschappelijke voorzieningen verzorgt. Dit is
van toepassing voor de volgende ondersteunende services:
● directory-service
● indexservice
● autorisatieservice
● loggingservice
Door deze services bij de vertrouwde derde partij te concentreren kunnen de
gemeenschappelijke voorzieningen efficiënter worden ingevuld, dan wanneer elk data
station deze gemeenschappelijke voorzieningen zelf gaat invullen. Het principe is dat een
vertrouwde derde zelf brondata verzamelt en aanbiedt met ondersteunende services en dat
deze via ondersteunende services vergelijkbaar aan de services die de actoren in het
netwerk elkaar aanbieden beschikbaar gesteld worden aan de netwerkpartijen.
In de onderstaande figuur is weergegeven hoe een vertrouwde derde partij een index
opbouwt namens het netwerk en deze beschikbaar stelt via services vanuit haar brondata.
Ook de andere ondersteunende services kunnen op vergelijkbare wijze worden ingevuld.
Een (willekeurig) ontkoppelpunt kan hetzij zelf de gevraagde ondersteunende functionaliteit
leveren hetzij daarvoor een beroep doen op een van de voorzieningen van de vertrouwde
derden. Voor dat laatste roept het data station een service aan van de vertrouwde derde.
In de directory is beschikbaar welke vertrouwde derde welke index biedt.
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Client in het netwerk
In de nieuwe inrichting van de informatievoorziening van de Wlz komt de cliënt meer in de
regie. Regie betekent in deze:
● regie op zijn of haar gegevens;
● regie van de cliënt op zijn of haar zorg(traject).
Dat betekent dat er in de informatievoorziening functionaliteit moet zijn voor de cliënt om dit
voor elkaar te krijgen: inzicht in de gegevens van de cliënt binnen het Wlz domein, keuze
kunnen maken wie er inzicht krijgt in deze gegevens en mogelijkheden met
voorkeursinstellingen en meldingen regie uit te oefenen op het zorgtraject.
In de beoogde (netwerk-)architectuur van de Wlz is de cliënt een actor in de
gegevensuitwisseling net als de Wlz partijen in het netwerk. Dat wil zeggen dat de cliënt
eigenaar is van een aantal brongegevens en deze aan de andere actoren beschikbaar stelt.
Ook heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn gegevens binnen het netwerk te raadplegen.
Bottom line komt het erop neer dat de cliënt een eigen applicatie tot zijn of haar beschikking
heeft en hiermee op een vergelijkbare manier als de andere actoren in het netwerk kan
meedoen. De cliënt krijgt toegang tot:
● Raadpleegservices;
● Abonnementen en notificaties
● Meldingen / opdrachten en terugmeldingen
Dit is weergegeven in de onderstaande figuur:
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In de visie van het actieprogramma is idealiter een Persoonlijke Gezondheidsomgeving
(PGO) binnen het Medmij-netwerk ook voor de iWlz de omgeving die de cliënt zou kunnen
gebruiken om zijn gegevens te raadplegen en het iWLZ proces te volgen. Ook gebruikt de
cliënt in die visie de PGO om zijn eigen gegevens te beheren en beschikbaar te stellen aan
de verschillende partijen in de uitvoering van de WLZ. In termen van het netwerkmodel is de
PGO de bron van de gegevens van de cliënt.
Het doel van een PGO volgens Medmij is de burger inzicht in en grip te geven op zijn
gezondheidsgegevens. Deze liggen in verschillende bronnen vast. De PGO biedt de
mogelijkheid de gegevens vanuit deze bronnen overzichtelijk bij elkaar te brengen in één
omgeving en vanuit deze omgeving ook weer beschikbaar te stellen / delen met andere
partijen. Er zijn grofweg twee type actoren in de architectuur: de PGO en de systemen van
de zorgaanbieders. Via gateways, vergelijkbaar met het ontkoppelpunt / data station krijgen
zij toegang tot het Medmij domein waar het afsprakenstelsel geldt.
Er zijn in Medmij twee use cases:
●

Verzamelen van gegevens: de burger verzamelt vanuit zijn PGO bij de
zorgaanbieders de gezondheidsgegevens die de aanbieders van de cliënt hebben.
Er wordt een versie van deze gegevens vastgelegd in het PGO;

●

Delen van gegevens: de burger kan vanuit zijn PGO gericht de gegevens delen met
een zorgaanbieder die de mogelijkheid heeft de gedeelde gegevens te verwerken.

De burger / de PGO is geen geautoriseerde verwerker voor gebruik van het BSN. Dit geldt
ook voor de cliënt binnen het iWlz domein. Zowel bij het verzamelen van de gegevens als
bij het delen dient de gebruiker van de PGO zich telkens te identificeren via zijn DigID zodat
de zorgaanbieder de identiteit van de burger en de authenticiteit van de aanvraag kan
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vaststellen alvorens zij deze verwerkt of beschikbaar stelt. In Medmij ligt de trigger tot het
delen of verzamelen van de gegeven hierdoor bij de burger, dus de gebruiker en vraagt de
zorgaanbieder niet actief gegevens uit bij de PGO’s.
De eerste verkenning hoe de nieuwe informatievoorziening van de iWLZ kan aansluiten op
de concepten van Medmij leidt tot de volgende bevindingen:
● In het concept van Medmij kunnen we alle actoren in het iWLZ netwerk (Wlz partijen)
zien als zorgaanbieders en de cliënt als burger. Dat sluit aan;
● Een PGO kan worden benut om de iWLZ informatie uit het netwerk te verzamelen.
Dit verzamelen start vanuit de cliënt en de raadpleegservices zou kunnen passen in
de use case “verzamelen gegevens”
● Een PGO kan worden benut om iWlz meldingen, opdrachten en terugmeldingen te
verzenden omdat dit delen van gegevens vanuit de burger gestart wordt. Dit is een
voorbeeld van usecase “delen van gegevens”.
● In het netwerkmodel van de iWLZ gaan we er van uit dat de cliënt ook een aantal
brongegevens beheert (voorkeuren, contactpersonen, contactgegevens, …) en dat
andere netwerkpartijen deze kunnen raadplegen. Het Medmij concept kent dit
concept momenteel niet.
● Het Medmij concept kent momenteel geen abonnementen en notificaties.
Dit betekent voor de middellange termijn dat er naar nadere aansluiting van het iWlz
netwerkmodel en Medmij gezocht moet gaan worden. Te denken valt aan een uitbreiding
van de use-cases van Medmij.
Voor de korte termijn betekent dit dat:
● voor het vastleggen van de door de cliënt te beheren brongegevens een andere
actor in het netwerk aangewezen wordt. Dit betekent een andere functionele
inrichting van het netwerk;
● de functionaliteit van abonnementen en notificaties voor de cliënt als actor in het
netwerk voorshands niet beschikbaar is;
● de functionaliteit van het ontvangen van meldingen / opdrachten en terugmeldingen
voor de cliënt als actor in het netwerk voorshands niet beschikbaar is.
Silvester
Silvester is bedoeld om een brug te slaan tussen actoren die nog via het estafettemodel
werken en actoren die via het netwerkmodel werken, en omgekeerd. De essentie van
Silvester is dat:
●

Uitgaande berichten
Alle uitgaande berichten die een actor die nog via het estafettemodel werkt verzendt,
ook worden opgeslagen om via de raadpleegservices beschikbaar gesteld te worden
aan actoren die via het netwerkmodel werken. Vanuit deze opslag kunnen
abonnement en notificatie worden gerealiseerd. Na het verzenden van het bericht
zijn de services actief voor de verzonden gegevens. In beginsel hoeven alleen de
gegevens die een ketenpartner toevoegt op deze wijze beschikbaar gesteld te
worden.
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●

Inkomende berichten
De interne applicatie van de actoren die nog via het estafettemodel werken bevat
functionaliteit om inkomende berichten te ontvangen en te verwerken. Deze
verwerking kunnen we starten door te ontvangen berichten op te bouwen vanuit de
bronregistraties van de actoren die die reeds in het netwerkmodel werken. Dit vraagt
een combinatie van een abonnement op de juiste brongegevens en de juiste
raadpleegservices. Via een abonnement weet Silvester dat er nieuwe gegevens zijn
die aanleiding geven om een inkomend bericht samen te stellen. Via
raadpleegservices haalt Silvester alle benodigde gegevens op. Op basis hiervan
wordt het inkomende bericht samengesteld en verstrekt aan het bedrijfssysteem.

Silvester kan zowel bij de actoren decentraal als centraal in het netwerk bij een externe
verwerker worden gepositioneerd. De opzet is weergegeven in het onderstaande schema.

De bovenste lijn in de tekening symboliseert het aanmaken, verzenden, ontvangen en
verwerken van berichten in het estafettemodel. Deze verwerking loopt via het
Vecozo-schakelpunt.
In de onderste lijn is de werking van Silvester weergegeven. Aan de verzendende kant
worden de berichten die bestemd zijn voor een netwerkpartij die reeds deelneemt aan het
netwerk door Silvester verwerkt in een bronregistratie die op de reguliere wijze via een data
station beschikbaar gesteld worden aan het netwerk. Het aanmaken van het bericht triggert
in Silvester een abonnement, waardoor de netwerk weet dat er nieuwe gegevens
beschikbaar zijn. Aan de ontvangende kant is de taak van Silvester een inkomend bericht
samen te stellen wanneer het een notificatie ontvangt (in het kader van een abonnement).
Silvester kan op twee plaatsen in de verwerking aangrijpen:
●

direct na het aanmaken van een berichten resp. direct voor het verwerken van een
bericht lokaal bij de actor die nog in het estafettemodel werkt.

●

direct na het verzenden van een berichten resp. direct voor het ontvangen van een
bericht centraal bij Vecozo. Vecozo vormt de bronregistratie ten behoeve van de
actoren die nog in het estafettemodel werken.
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Technische architectuur
De volgende technische keuzes zijn gemaakt:
● Toegang tot het netwerk vraagt strong authentication (2 factor). Gebruik van PKI
certificaten en wachtwoorden.
● TLS wordt gebruikt om communicatie tussen de servers van de deelnemers en hun
ontkoppelpunten te beveiligen.
● Goede vastlegging van deelnemers in het netwerk een directory (whitelisting)
noodzakelijk. Onboarding omvat identificatie van de deelnemer.
● RDF wordt gebruikt om brondata raadpleegbaar vast te leggen. Een RDF-model
wordt kennis vastgelegd in een drieledige subject-predicaat-object-structuur (in
RDF-termen een triple).
● Voor de ontsluiting van informatie via het internet wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van linked data als techniek om data betekenisvol aan elkaar te verbinden
(semantisch web).
● SPARQL (SPARQL Protocol And RDF Query Language) is een RDF zoektaal en
deze wordt gebruikt om de RDF-gebaseerde bron data te bevragen
● Technische standaards voor het synchroon raadplegen en schrijven data zijn zijn
https, Rest (GET, POST, PUT, DELETE) en Json
● DNS / DNSsec
● Communicatie vindt plaats via Internet

Te behandelen in het TO
●
●
●
●
●
●
●

in
 terfaces tussen data station en systeem actor
interfaces tussen de data station
alle blokken uit de architectuur een slag dieper
beheerfunctionaliteit
security
technische standaards
non functionals ?

Iets zeggen over:
● Schaduw database?
● Actualiteit van de gegevens in de bron (De actualiteit van de gegevens is zo actueel
●

als nodig is voor het functioneren van het netwerk, vast te leggen in een SLA
voor het netwerk.)
Single / multi tenancy

●

Woordenboekresultaat

●
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