Formulier kandidaat zib
Bij aanmelding bij zib-centrum dienen minimaal deze 3 onderdelen van de zib ingevuld te worden. Eventuele
andere informatie (inclusief visualisaties) kunnen aan het einde van dit document toegevoegd worden.
In het document toetsingsproces voor nieuwe zibs staat de procedure beschreven die doorlopen wordt.
Nadere informatie over o.a. criteria die gehanteerd worden vindt u hier.

1.1

Concept

Beschrijf het (klinische) concept.

De beschikbaarheid van relevante patiëntgegevens is noodzakelijk voor goede zorg, maar de
toestemming die hiervoor vaak vereist wordt is niet altijd beschikbaar.
Voorbeeld functionele status
Functionele Status gaat over aspecten van het functioneren van de patiënt die relevant zijn bij de overdracht
voor de continuïteit van zorg rondom de patiënt.

1.2

Purpose

Zo kort en duidelijk mogelijke beschrijving van het doel.
Als een behandelaar dossiergegevens van een andere zorgaanbieder nodig heeft, moet er toestemming
geregeld worden voor de dossierhouder om die gegevens beschikbaar te stellen. Een rechtsgeldige
toestemming moet dan gecommuniceerd worden naar de dossierhouder.
Voorbeeld behandeldoel
Een behandeldoel wordt vastgelegd om de intentie van de behandeling/interventie aan te geven. Daarmee
geeft het een indicatie over de in te zetten acties als onderdeel van het zorgproces. Dit maakt het tevens
mogelijk om de ontwikkelingen rondom de gezondheidstoestand van de patiënt te monitoren op het
gewenste zorgresultaat.

1.3

Patient Population

Beschrijving van de groep patiënten waarop het klinisch concept van toepassing is, indien relevant. (Veel van
de huidige zibs hebben betrekking op de gehele patiënten populatie.)

De patiënten die in Nederland behandeld worden, moeten toestemming geven aan de
dossierhouder, terwijl pas bij een behandelaar die raadpleger van die gegevens is, de
toestemming nodig is. Omdat iedereen optimaal behandeld moet kunnen worden, geldt dit voor
volwassen en kinderen, die in de care of cure behandeld worden. Vooralsnog zijn
indicatieorganen (langdurige zorg) en gemeenten (wmo) niet in scope.
Voorbeeld ApgarScore
De ApgarScore bouwsteen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot 12 maanden.

1.4

Overige gewenste informatie voor de in te dienen kandidaat zib

Naam
Gewenste naam van de zib.

Toestemming uitwisseling

Uniek
Het klinische concept waarop de kandidaat zib
betrekking heeft moet niet al beschreven zijn in
een bestaande zib.

Deze zib gaat over de uitdrukkelijke toestemming
(Wabvpz) voor elektronische gegevensuitwisseling
als een grondslag voor deze gegevensverwerking
(AVG) en voor het doorbreken van het
beroepsgeheim van de dossierhouder (WGBO). Er is
één andere (kandidaat) ZIB gevonden over
toestemming: ZIB-1125 over Informed consent. Deze
kandidaat ZIB gaat over toestemming voor
behandeling en gaat wezenlijk over iets anders.
Doordat bij de dossierhouder vergeten wordt om
toestemming te regelen en het pas bij de raadpleger
nodig is, kunnen de noodzakelijke gegevens niet
opgevraagd worden. Bij spoedzorg is de urgentie al
jaren aanwezig, en sinds corona werd het duidelijk
dat dit een bottleneck is voor zorgverlening. Een ZIB
zal het momentum voor het kiezen voor en het
implementeren van relevante toepassingen een
belangrijke boost geven.
Koepels en brancheorganisatie van de zorg hebben
in 2019 in een convenant aangegeven een online
toestemmingsvoorziening nodig te hebben. In een
brief aan de kamer is dat in 2020 bevestigd. Met de
leveranciers van uitwisselingssystemen en
zorginformatiesystemen is gedurende 2 jaar intensief
overleg geweest. De attributen voor een
rechtsgeldige toestemming zijn juridisch breed
afgestemd.
Kern van een uitdrukkelijke toestemming is:
dossierhouder die toestemming krijgt (zorgaanbieder
of categorie zorgaanbieders), aanduiding van

Urgentie
Geef aan wat de urgentie is (van het project of
indiener) waarom het belangrijk is om dit klinisch
concept uit te werken.

Afstemming met veld
Geef aan welke afstemming reeds heeft
plaatsgevonden dan wel nodig is om de kandidaat
zib na vooraankondiging te gaan afronden.

Informatiemodel

Dit kan in elke vorm. Een visualisatie, mindmap of
een Excel-bestand met opsomming van de concept
elementen.
Contactpersoon
Wanneer dit een andere persoon is dan de
aanmelder, geef hier dan de naam op van deze
persoon.

relevante gegevens (bv. medisch,
gepseudonimiseerd), raadplegers (categorie van
zorgaanbieders), toestemmingskeuze en
geldigheidstermijn.
Tycho van Kleef, productmanager Mitz, een online
toestemmingsvoorziening voor zorgaanbiederzorgaanbieder communicatie.

