Waar is VZVZ mee bezig?
Wij hebben het heel scherp, maar er is wat onduidelijkheid over de recente ontwikkelingen bij VZVZ.
VZVZ houdt zich bezig met drie hoofdzaken: innovatie en advies, beheer en doorontwikkeling, en
interoperabiliteitsvraagstukken. Dat betekent dat wij op alle drie terreinen parallel actief zijn.
Zo kan VZVZ optreden als beheerder van het Landelijk Schakelpunt en tegelijkertijd optreden als
DVZA voor MedMij. Of Volgjezorg doorontwikkelen en tegelijkertijd werken aan Mitz. Zo zijn meer
voorbeelden te geven. Belangrijk om te weten is dat de ene activiteit niet per definitie de andere
uitsluit.
Een actueel voorbeeld is de start van een pilot met Volgjezorg in Friesland. Dat betreft een proef
waarin we onderzoeken of en hoe het mogelijk is om de patiënt te laten meekijken met de
gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Dus geen PGO of portaal. VZVZ wordt geen
DVZ of portaalaanbieder,. Maar blijft gewoon bezig met de communicatie tussen zorgaanbieders.
Daar heeft VZVZ een overeenkomst mee.
https://www.vzvz.nl/actueel/volgjezorg-start-pilot-downloaden-eigen-medicatiegegevens
Pilot FAQ
•

Waarom deze pilot?

Volgjezorg geeft al jaren inzicht in de uitwisseling van je gegevens door je zorgaanbieders. Je kunt
zien wie je gegevens beschikbaar stelt (met jouw toestemming) en wie ze waarom en wanneer heeft
opgevraagd. Veel patiënten vinden dat prettig, maar nog liever willen ze zien wat de zorgaanbieders
met elkaar delen. De pilot van VZVZ is een proef om dat mogelijk te maken. Als de proef slaagt
kunnen patiënten straks meekijken met hun zorgaanbieders.
•

Waarom zouden patiënten dat willen?

Er zijn enkele heel praktische overwegingen. Medicijnnamen zijn lastig te onthouden. Patiënten
weten precies wat zij slikken, dus controle op de gegevensuitwisseling. En patiënten willen gewoon
weten wat hun zorgverleners aan informatie over hen uitwisselen. VZVZ biedt met deze pilot een
opstapje naar de invulling van deze wens.
•

Portalen van Apotheken?

Volgjezorg is niet te vergelijken met portalen van zorgaanbieders. Volgjezorg biedt alleen maar
inzage in data en wat zorgverleners met elkaar uitwisselen. Alle mogelijke functies zoals
afsprakenmodules, herhaalrecepten, openingstijden etc. kan Volgjezorg niet aanbieden.
•

Concurrentie PGO?

Ook is het Volgjezorg-portaal geen PGO. Een PGO is een rijke voorziening die in begrijpelijke taal de
wederzijdse gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en patiënt mogelijk maakt. In Volgjezorg kun
je ‘meekijken’.
VZVZ biedt in de rol van DVZA de dienst LSP+ aan. Dat is een andere oplossing die de patiënt/burger
uitsluitend via een PGO toegang tot informatie bij zorgaanbieders biedt. Het gaat dus over
zorgaanbieder-patiënt communicatie. Volgjezorg stelt de patiënt in staat om mee te kijken met
zorgaanbieder-zorgaanbieder communicatie.

•

Blijft het bij MG?

Als het inzien van medicatiegegevens succesvol is geïmplementeerd, overwegen wij de professionele
samenvatting van de huisarts en ICA-gegevens te ontsluiten. Kern blijft hetzelfde; meekijken met de
communicatie tussen jouw zorgaanbieders onderling met jouw gezondheidsinformatie.

