Aanbiedingsformulier
informatiestandaarden
Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via
Register@zinl.nl.
De organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bieden de informatiestandaard aan.
Door vermelding van deze organisaties bij criterium 2 of bij
het overgangscriterium geven deze organisaties aan dat het
Aanbiedingsformulier juist en volledig is ingevuld.

						1		

Algemene informatie informatiestandaard
Naam informatiestandaard

1	Wat is de naam van
de informatiestandaard?

																						

|
Naam aanspreekpunt																

2

Wie is het aanspreekpunt
(welke partij) voor de
informatiestandaard?

|
Organisatie		

|																		
E-mailadres																			Telefoonnummer

|																						|
3	
Heeft de informatiestandaard
betrekking op zorg beschreven
in een kwaliteitsstandaard die in
het Register is opgenomen?

n nee 		

n ja		

> Zo ja, vul hieronder de naam van de kwaliteitsstandaard in

Naam kwaliteitsstandaard

|
Datum revisie, indien bekend															Anders, een jaartal

4
5

Gepland moment van revisie
van de informatiestandaard?

|																						|

Indien de informatiestandaard
nog niet geïmplementeerd is:
wat is het geplande moment
van gerealiseerde implementatie?

|																						

Datum geplande implementatie																	

Bij de ontwikkeling betrokken partijen

6	Partijen betrokken bij het
ontwikkelen of onderhouden van
deze informatiestandaard zijn

|
Zorginstituut Nederland - februari 2019
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Toelichtingsruimte naar behoefte

7

Overige algemene informatie
(vrije toelichtingdruimte)

|

						1		Criterium 1
De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de informatiestandaard of hebben er gemotiveerd van
afgezien.
>	De volgende vragen geven het Zorginstituut inzicht in welke partijen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de
kwaliteitsstandaard.
1.1 Welke partijen zijn betrokken
geweest bij de ontwikkeling
van de informatiestandaard?
> Graag een uitputtende opsomming
geven onderverdeeld in de volgende
categorieën van partijen.

n betrokken (vertegenwoordigende organisaties van) cliënten
Toelichting

|
n betrokken (vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders (zorgverleners en instellingen)
Toelichting

|
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n betrokken (vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars
Toelichting

|
n betrokken terminologie-experts
Toelichting

|
n betrokken informatiedeskundigen
Toelichting

|
n anders
Toelichting

|
1.2	Zijn dit de relevante partijen?
> Licht toe.

n ja n nee
Toelichting

|
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Toelichting

1.3	Motiveer hoe is besloten welke
partijen wel/niet relevant zijn.
Als er meerdere organisaties
waren die in aanmerking konden
komen, is er dan sprake geweest
van overleg om een goede
vertegenwoordiging te realiseren?
> Licht toe.

|
Toelichting

1.4	
Welke relevante partijen
waren uitgenodigd en hebben
gemotiveerd afgezien van
betrokkenheid bij de
ontwikkeling van de
informatiestandaard?
> Licht toe.

|

>	De volgende vragen geven het Zorginstituut inzicht in het proces van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van partijen bij de
ontwikkeling van de informatiestandaard.

1.5	Waren de taken en
verantwoordelijkheden
van de betrokken partijen
duidelijk?
> Licht toe.

n ja n nee
Toelichting

|
1.6	Hebben betrokken partijen
naar hun mening voldoende
gelegenheid gekregen om naar
behoren bij te dragen en is hun
bijdrage naar behoren verwerkt?
> Licht toe.

n ja n nee		
Toelichting

|
Toelichtingsruimte naar behoefte

1.7 Overige toelichting
bij Criterium 1.
(vrije toelichtingsruimte)

|
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						2		Criterium 2
De betrokken partijen dragen de informatiestandaard gezamenlijk voor.
> De volgende vragen geven het Zorginstituut inzicht in de voordracht van de informatiestandaard door de partijen.
2.1	Is de procedure voor het
gezamenlijk voordragen
vastgesteld bij de aanvang
van de ontwikkeling van de
informatiestandaard en was
deze voor iedereen duidelijk?
> Licht toe.

n ja n nee
Toelichting

|
2.2	Dragen alle betrokken partijen
(partijen die betrokken zijn bij
het opstellen van de
informatiestandaard) de
informatiestandaard gezamenlijk
voor? Indien dat niet het geval is,
wat zijn hiervoor de gronden?
> Licht toe.

n ja n nee		
Toelichting

|

>
2.3 Onderschrijven alle betrokken
partijen de informatiestandaard?
Indien dat niet het geval is, wat
zijn hiervoor de gronden?
> Licht toe onderverdeeld in de
volgende categorieën van partijen.

De volgende vragen geven het Zorginstituut inzicht in het onderschrijven van de informatiestandaard door de partijen.

n ja		

> Ga naar 2.4

n nee

> Licht toe

n (vertegenwoordigende organisaties van) cliënten
Toelichting

|
n (vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders (zorgverleners en instellingen)
Toelichting

|
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n (vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars
Toelichting

|
n anders
Toelichting

|
2.4 Zijn alle onderwerpen die aan
het begin van het traject zijn
afgesproken naar de mening van
alle betrokken partijen voldoende
aan bod gekomen in de
informatiestandaard?
> Licht toe.

n ja n nee
Toelichting

|
Toelichtingsruimte naar behoefte

2.5 Overige toelichting bij
Criterium 2
(vrije toelichtingsruimte).

|
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						3		Criterium 3
De informatiestandaard bevat voor een specifiek zorgproces ten minste afspraken over de vast te leggen gegevens en
over de terminologie en/of codestelsels/classificaties waarin de gegevens worden vastgelegd. Het verdient de voorkeur
om ook de technische specificaties voor gegevensuitwisseling op te nemen.
> De volgende vragen geven het Zorginstituut inzicht in de volledigheid van de informatiestandaarden.
3.1	Bevat de informatiestandaard
ten minste één beschrijving van
een specifieke zorgsituatie?
> Licht toe

n ja n nee
Toelichting

|
3.2 Bevat de informatiestandaard
een dataset?
> Licht toe

n ja n nee
Toelichting

|
3.2a	Is deze dataset getoetst op
overlap met bestaande, in het
Register opgenomen, informatiestandaarden?

n ja n nee
Toelichting

|
3.2b Zijn waar mogelijk datasets
uit bestaande informatiestandaarden hergebruikt?
> Licht toe

n ja n nee
Toelichting

|

> L icht toe en indien nee ga naar 3.2c
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3.2c Wanneer voor de zorgprocessen
n ja 							n deels
zoals omschreven in de informatiestandaard ook meetinstrumenten zijn opgenomen in het
Register: zijn uit de dataset 			
de benodigde gegevens voor de
meetinstrumenten af te leiden?
3.3 Worden de gegevens zoals
beschreven in de dataset
vastgelegd met het internationaal geaccepteerde
terminologiestelsel SNOMED CT?

n ja

> Ga naar citerium 4		

n deels

3.3a Met welke codestelsels en/of
classificaties worden de
gegevens vastgelegd?

|
Naam codestelsel en/of classificatie

3.3b Per codestelsel en/of
classificatie: is deze gekoppeld
aan SNOMED CT?

SNOMED CT >

n ja n nee

Naam codestelsel en/of classificatie

SNOMED CT >

n ja n nee

Naam codestelsel en/of classificatie

SNOMED CT >

n ja n nee

Naam codestelsel en/of classificatie

SNOMED CT >
3.3c Wanneer de verschillende
betrokken zorgverleners
verschillende terminologie en/
of codestelsels/classificaties
hanteren: geef aan op welke
wijze is geborgd dat er geen
informatieverlies is bij uitwisseling
van gegevens tussen deze zorg
verleners.

|

n ja n nee

							n

> Ga verder met 3.3a		

nee								n n.v.t.

n nee

> Ga verder met 3.3a
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3.4 Zijn de technische specificaties
voor gegevensuitwisseling op
genomen in de informatiestan
daard?
> Licht toe
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n ja n nee
Toelichting

|

						4		Criterium 4
De informatiestandaard bevat afspraken over de implementatie en het beheer en onderhoud van de informatiestandaard.
4.1 Wordt de informatiestandaard
reeds geheel of gedeeltelijk
gebruikt?

n ja		
n nee

> Ga naar 4.2
> Ga naar 4.1a

4.1a Indien nee: waar is het
implementatieplan met het
tijdpad voor landelijke
implementatie te vinden?

|
Datum																	

4.1b Wat is het geplande moment
van toepassing van de
informatiestandaard?

|

4.1c Is daarin voldoende beschreven
op welke wijze de implementatie
van de informatiestandaard zal
plaatsvinden en aan welke
voorwaarden daarvoor moet zijn
voldaan?

n ja n nee
Toelichting

|
4.2 Bij wie is het beheer van de
informatiestandaard belegd?

|
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4.3 Bij wie is het onderhoud van
de informatiestandaard belegd?

|
4.4 Is het proces van en de
communicatie over het beheer
en onderhoud van de informatiestandaard transparant? Geef aan
waar deze informatie te vinden is.
> Licht toe

n ja n nee
Toelichting

|

