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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 
 

Wat begin 2020 nog een ver-van-onze-bedshow leek, is inmiddels bijna niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks bestaan: de coronapandemie. Ineens werden we met z’n allen gedwongen veel 
meer digitaal te gaan doen. Thuiswerken en online vergaderen zijn aan de orde van de dag.  
 
Ook de zorg moest in sneltreinvaart overschakelen naar digitale alternatieven. Nu we een jaar 
verder zijn zien we zowel de voordelen als de tekortkomingen van digitalisering op sommige 
onderwerpen. Digitaal is mooi, maar kan nooit het menselijk contact vervangen. En dat hoeft ook 

niet! 
 

Zaak is nu lering te trekken uit de opgedane ervaringen: waar werkt digitalisering wel en waar 
(nog) niet? Zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers, overheden en regionale 
samenwerkingsorganisaties zoals GERRIT: al langere tijd werken we samen aan het anders 
inrichten van de zorg. De coronapandemie heeft er versneld voor gezorgd dat we nu een 

realistischer beeld hebben van hoe dat dan zou moeten.  
 
Het jaar 2020 was daarmee onbedoeld een grote leerschool, ook voor GERRIT en de noordelijke 
regio. In dit jaarverslag geven we een inkijkje in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en 
blikken we waar mogelijk kort vooruit op de toekomst. 
 
Rest mij je veel leesplezier te wensen en blijf gezond! 

 
 

Wim Hodes 
 
 

Directeur-bestuurder GERRIT 
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1. Algemeen 
 

1.1 Doelstellingen en strategie GERRIT 
Wij zijn GERRIT, verbinder van zorg. GERRIT zorgt ervoor dat er werkelijk verbinding plaats vindt 
tussen zorgverleners in Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). GERRIT zorgt ook 
voor verbinding van de Noordelijke regio met andere regio’s. Onze kracht ligt in het verbinden: niet 
alleen letterlijk (systemen en netwerken) maar ook figuurlijk: wij brengen mensen bij elkaar. Wij 

maken samenwerking in de zorg mogelijk via informatie-uitwisseling. GERRIT is onafhankelijk, 
heeft geen winstoogmerk en biedt een complementair aanbod van diensten, realiseert unieke 
projecten en bevordert kennisoverdracht en zorginnovaties.  
 
Onze visie op zorg: Wij zien de zorgverlener/patiënt als onderdeel van een zorgnetwerk, bestaande 
uit zorgverleners, patiënten/burgers en mantelzorgers. 
Dit zorgnetwerk richt zich op de behoefte van de patiënt (burger) betreffende de behandeling, 

kwaliteit van leven, behoud van functioneren en preventie. 
 
Transitie: Vanuit het hier en nu betekent bovenstaande visie een enorme verandering van de zorg. 

Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van medische en informatie technologie.  
Deze verandering is ook nodig om verdergaande kwaliteit en doelmatigheid te bereiken en 
toegankelijkheid van zorg te behouden. 
 

Missie GERRIT: GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) van/voor Noord-
Nederland en ziet het als haar missie deze transitie te ondersteunen en waar nodig de regie te 
nemen. Uiteraard in samenwerking met het zorgveld. 
 
Belofte: GERRIT maakt de samenwerking binnen zorgnetwerken mogelijk! 
 

1.2 Kernactiviteiten 
Het werk van GERRIT is samen te vatten in drie kernactiviteiten: 

1. Samenwerking met en dienstverlening aan onze participanten (zie hoofdstuk 2) 
2. Projecten en zorginnovaties (zie hoofdstuk 3) 
3. Communicatiediensten (zie hoofdstuk 4) 
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1.3 Organisatie structuur 
 

GERRIT bestaat uit een Stichting en een Diensten B.V. 
(met daartussenin een ‘lege’ holding). De stichting is 

100% eigenaar van de BV’s.  
 
De werkzaamheden van het samenwerkingsplatform zijn 
ondergebracht in Stichting GERRIT. Als regionale 
samenwerkingsorganisatie heeft GERRIT meer dan 30 
participanten: zorginstellingen en koepels in Friesland, 
Groningen en Drenthe.  

 
De dienstverlening en projecten zijn ondergebracht in 
GERRIT Diensten B.V. GERRIT heeft meer dan 1800 
klanten in de noordelijke regio. 
 
 

1.3.1 Bestuur, advies en toezicht 
Het bestuur wordt gevormd door de heer Ir. W.W.M. 
Hodes (directeur-bestuurder). De directeur-bestuurder is 
eindverantwoordelijk voor het resultaat van GERRIT als 
geheel. Het toezicht is geregeld door middel van een 
onafhankelijke raad van toezicht (die tevens fungeert als 

RvC voor de diensten BV) en een participantenraad in de 
stichting.  
 

 
 
Participantenraad 

De participantenraad is één van de organen van Stichting GERRIT. De participantenraad bestaat uit 
een representatieve vertegenwoordiging op bestuurdersniveau van alle participanten in Stichting 
GERRIT. De participantenraad heeft zwaarwegend adviesrecht op de strategie van Stichting 

GERRIT. De kernfunctie van de Participantenraad is het bewaken van de identiteit en doelstelling 

van Stichting GERRIT als platform- , samenwerkings- en ontwikkelorganisatie op ICT-gebied tussen 
organisaties werkzaam in de zorg in Noord-Nederland. 
De participantenraad is in 2020 driemaal bijeen gekomen, alle bijeenkomsten vonden dit jaar 
digitaal plaats. De bijeenkomsten worden over het algemeen thematisch ingestoken. In 2020 
kwamen onder meer de volgende thema’s aan bod: PGO’s en ehealthontwikkelingen en het 
programma PGO Netwerk Noord, DVZA-ontwikkelingen, het landelijk programma Twiin, het 

landelijk programma Medicatieoverdracht en ontwikkelingen op het gebied van e-overdracht. 
Daarnaast is er tijdens elke vergadering ruimte voor regionale ontwikkelingen of individuele 
ontwikkelingen van participanten. 
  
GERRIT informeert elk kwartaal al haar participanten over landelijke en regionale ontwikkelingen 
op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 

 
Participanten  

Hieronder vindt u de participanten van 2020. 

Ziekenhuiszorg 
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Huisartsen & apothekers 

    

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 

     

Laboratoria 

    

Gehandicaptenzorg 

 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

 

 Fysiotherapie 

 

Patiëntenvertegenwoordiging 

  
Zorgverzekeraar 

 

Overige organisaties  

   
 

 

  

Raad van toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke toezichthouders en houdt toezicht op het 

beleid van zowel Stichting als Diensten B.V. (raad van toezicht voor de Stichting en raad van 
commissarissen bij de Diensten B.V.). De raad van toezicht vervult formeel drie rollen: 
toezichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurder. De raad van toezicht volgt en monitort 
de algemene gang van zaken van GERRIT en houdt vinger aan de pols, zowel op financieel als 
strategisch vlak. 
 
De raad van toezicht is in 2020 viermaal bijeen gekomen. Zij bestond in 2020 uit: De heer H.C.V. 

de Boer (voorzitter), de heer Drs. F.J.F. Haas RA RC en de heer N. Huizing RE.  
 
De raad van toezicht is ook in 2020 een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder geweest, 
bijvoorbeeld bij het verder vormgeven van de strategische koers van GERRIT en ten aanzien van 
risicobeheersing in verband met de coronacrisis en rondom het programma PGO Netwerk Noord. 
De raad van toezicht heeft onder meer de jaarrekeningen van 2019 en de begroting 2021 
goedgekeurd. Daarnaast is toestemming verleend t.a.v. het penvoerderschap van GERRIT in PGO 

Netwerk Noord. Voorts zijn het directiereglement en de procuratieregeling voor GERRIT 
vastgesteld. Tevens is een beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder.  
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1.3.2 Interne organisatiestructuur 
 

 
 
De GERRIT organisatie bestaat per eind 2020 uit 26 medewerkers (21,85 fte): management, 
projectleiders, productspecialisten en 1e- en 2e-lijns supportmedewerkers. Een deel van het 
technisch beheer voor GERRIT Zorgnet is uitbesteed (gemiddeld ca. 0,7 fte). 
 

1.4 Samenwerking 
GERRIT staat voor samenwerking binnen de regio maar is tegelijkertijd ook vertegenwoordiger 
van de regio bij landelijke samenwerking. GERRIT heeft in 2020 samengewerkt met verschillende 

organisaties om informatie-uitwisseling in de regio te verbeteren. Ze deed dat onder meer met: 

 RSO Nederland. De regionale samenwerkingsorganisaties (negen verschillende RSO’s) hebben 
zich verenigd in RSO Nederland. Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT, vormt samen 
met twee collega’s uit andere regio’s het bestuur van RSO Nederland.  

 Via RSO Nederland: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het 

Informatieberaad Zorg. Samenwerking onder meer op het gebied van zorginnovatie (prioritaire 
processen, focusprogramma’s en stimuleringsregelingen).  

 De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Samenwerking in het kader 
van LSP-stimulering en - doorontwikkeling. Daarnaast (samen met RSO Nederland) op het 
gebied van het landelijke programma Twiin: een landelijke infrastructuur - op basis van 
internationale standaarden – voor de uitwisseling van medische gegevens. 

 Nictiz. Onder meer rondom de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0).  

Meer over hoe wij samenwerken binnen en buiten onze regio’s lees je in hoofdstuk 2. 
 

1.5 Kwaliteit 
Het belang van informatiebeveiliging in de zorg neemt toe. Dit vraagt niet alleen veel van 

zorgaanbieders en de systemen die zij gebruiken, maar uiteraard ook van GERRIT als 
dienstverlener op het gebied van zorgcommunicatie. Sinds december 2016 is GERRIT ISO 27001 

en NEN 7510 gecertificeerd. In 2020 zijn diverse interne audits gehouden en heeft een externe 
her-audit plaatsgevonden. Hierbij zijn geen ‘kritische afwijkingen’ geconstateerd. 
 
Tevens is GERRIT gekwalificeerd als zogeheten Goed beheerd ZorgNetwerk (GZN). Dit houdt in dat 
GERRIT voldoet aan de door VZVZ gestelde acceptatie-eisen om een beveiligde netwerkverbinding 
te realiseren en onderhouden tussen het goed beheerde zorgsysteem (GBZ) van de zorgaanbieder 

enerzijds en het LSP anderzijds. Jaarlijks wordt de organisatie ge-audit om te garanderen dat zij 
nog steeds voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van informatiebeveiliging en kwaliteit.  



Jaarverslag GERRIT 2020 
Pagina 9 van 17 

2. Samenwerking met en dienstverlening aan onze 

participanten 
 
GERRIT is een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) en is van en voor de zorg. Dat komt tot 
uiting in onze werkzaamheden voor onze participanten. Dit werk kent geen individuele 
opdrachtgevers of klanten, maar is van algemeen nut voor alle participanten, en natuurlijk de 
patiënt. Onze participanten bepalen mede de koers van GERRIT. Onze werkzaamheden en 
dienstverlening aan participanten richten zich op samenbrengen (onderzoeken & kennis delen), 
regionaal innoveren (koersbepaling en agendasetting), vertegenwoordigen (afstemmen regio-land) 

en ondersteunen.  
 

2.1 Samenbrengen – onderzoeken & kennis delen 
GERRIT brengt haar participanten op diverse manieren samen: via bestuurlijke afstemming in de 
participantenraad en/of bilaterale overleggen, via kennissessies en themabijeenkomsten en via 
individuele besprekingen waarin afstemming wordt gezocht tussen individuele projecten en 

regionale ontwikkelingen. Sinds enkele jaren doet GERRIT dat langs de lijn van focusgebieden, 

waarvan er drie prioriteit hebben gekregen: medicatie, concentratie & spreiding van zorg en 
zelfmanagement (e-health). 

Een belangrijk deel van de GERRIT-kennis wordt verkregen via samenwerking met landelijke 
partijen of door specifieke onderzoeken te doen. In 2020 hebben we onder meer afstemming 
gehouden met het landelijk programma medicatie-overdracht, MedMij, de programma’s VIPP, 
InZicht, Babyconnect en OPEN. Daarnaast hebben we actief meegewerkt aan Twiin. Al deze kennis 
hebben we via onze diverse bijeenkomsten en kanalen zoveel mogelijk met participanten gedeeld 
en besproken. 

Vanwege corona hebben we in 2020 geen fysieke kennisbijeenkomsten gehouden. Wel zijn er 
digitaal bijeenkomsten georganiseerd, onder meer over de VIPP-regeling InZicht en het 

programma PGO Netwerk Noord, waarvan GERRIT penvoerder is (zie ook hoofdstuk 3). 
 

2.2 Regionaal innoveren – koersbepaling & agendasetting 
GERRIT richt haar aandacht steeds meer op zorginnovatie. Omdat dit een breed terrein is, leggen 

we daarbij de focus op drie aandachtsgebieden:  

 Innovatieve ontwikkelingen voor de gehele regio, bijvoorbeeld Twiin en PGO-
ontwikkelingen Noord-Nederland. 

 Innovatieve projecten, zowel in de keten als voor individuele vraagstukken. Denk hierbij 
aan vraagstukken rondom het acute zorgnetwerk, maar ook projecten op het gebied van 
de diverse stimuleringsregelingen vanuit VWS, zoals VIPP, OPEN, Babyconnect en InZicht.  

 Ontwikkeling van nieuwe diensten.  

Bij alle innovatiewerkzaamheden stellen wij het belang van onze participanten voorop. Kortom: 
onze participanten moeten baat hebben bij de ontwikkelingen, het moet hen verder helpen in de 
samenwerking met andere zorgverleners in de keten. De projecten die we in het kader van 
innovatie hebben uitgevoerd, worden nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

2.3 Vertegenwoordigen – afstemmen regionaal & landelijk 
Het ministerie van VWS en RSO Nederland praten al een paar jaar over intensivering van de 
samenwerking om cross sectorale gegevensuitwisseling in de zorg tot implementatie te brengen. 
De aanleiding voor de gesprekken is dat beide partijen zien dat de implementatie van cross 

sectorale digitale gegevensuitwisseling het meest effectief is als dat in de regio wordt 
georganiseerd. Dit blijkt uit ervaringen met en resultaten van bestaande samenwerkingsverbanden 
van zorgorganisaties en zorgprofessionals. Regionale implementatie sluit het beste aan bij de 

behoeften van de zorgorganisaties en de zorgprofessionals.  
 
Op basis van verschillende onderzoeken is daartoe het programma KRISTAL1 opgezet. Het 
hoofddoel van KRISTAL is de totstandkoming van een landelijk dekkend geheel van onderling 
samenwerkende regionale samenwerkingsorganisaties, die de zorgorganisaties en de 

                                                
1 KRISTAL = Kwartiermaken Regionale Informatie-uitwisseling Samenwerking Ten behoeve van Adoptie Landelijk 

beleidsdoelen gegevensuitwisseling in de regio 
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zorgaanbieders ondersteunen bij de realisatie, continuïteit en doorontwikkeling van veilige cross-

sectorale digitale gegevensuitwisseling.  
 
Daartoe volgt KRISTAL drie sporen: 

1. Inzet regioadviseurs. Deze adviseurs worden ingezet bij coalities van RSO Nederland op het 
gebied van: 

a. E-overdracht 
b. BgZ-uitwisseling 
c. PGO-ontwikkelingen 

2. Oplossen ‘witte vlekken’ (komen tot een landelijk dekkend geheel van onderling 

samenwerkende regio-organisaties) 
3. Kennisuitwisseling. Streven is te komen tot goede informatie- en expertise-uitwisseling 

tussen alle regio-organisaties. 

Wat betreft spoor 1: GERRIT is aangesloten bij de coalitie rondom PGO-ontwikkelingen, maar wordt 
actief op de hoogte gehouden van de ervaringen en ontwikkelingen in de andere coalities.  
 
GERRIT vertegenwoordigt ook haar participanten in andere landelijke of interregionale overleggen. 

Bijvoorbeeld bij onze overkoepelende organisatie RSO Nederland, Nictiz, maar ook in overleggen 
met koepelorganisaties. De ervaringen uit de Noordelijke regio worden o.a. gebruikt om richting te 

geven aan Twiin, de medicatieketen met het LSP, MedMij en de landelijke 
toestemmingsvoorziening Mitz. Dit is van belang om de ontwikkelingen in het noorden optimaal in 
te kunnen passen in de landelijke ontwikkelingen. 
 

2.4 Ondersteunen  
GERRIT biedt algemene ondersteuning aan de regionale ontwikkelingen, via de inbreng van haar 
Servicedesk als algemene vraagbaak of communicatiekanaal bij projecten en via inbreng van 
productspecialisten, projectleiders en management in projecten, klankbordgroepen, expertgroepen 
en/of stuurgroepen.  
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3. Projecten en zorginnovatie 
 

3.1 Programma PGO Netwerk Noord 
Een mooie mijlpaal in het coronajaar: het programma PGO Netwerk Noord – waarvan GERRIT 
penvoerder is – is in 2020 officieel van start gegaan. Op 23 oktober werd het programma via een 
live uitzending digitaal afgetrapt. Tijdens de online te volgen kick-off werd onder meer bekend 
gemaakt dat het consortium bijna €4 miljoen Europese subsidie krijgt van het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. 

Het programma PGO Netwerk Noord (PGO NN) wordt gevormd door een consortium van bijna 
veertig bedrijven en zorginstellingen in het Noorden, met in haar stuurgroep GERRIT, Philips 
(VitalHealth), zorgverzekeraar De Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en de Noordelijke 
Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Ze werken samen met de andere bedrijven aan het project en 
daarmee aan de mogelijkheid dat straks iedereen in Noord-Nederland zijn eigen PGO en apps kan 
kiezen om zijn gezondheid te managen en daarin samen te werken met zijn zorgverleners. 

Ook via andere kanalen (provincies en gemeenten) is cofinanciering aangevraagd voor het 
programma. Het programma biedt enorme kansen voor Noord-Nederland voor nieuwe innovaties 
en diensten de komende jaren. 

Regionale DVZA-functie 
In 2020 hebben we een propositie ontwikkeld om een regionale DVZA-functie te realiseren. Eerste 
doel van deze propositie is het ‘ontzorgen’ van alle Noord-Nederlandse zorgaanbieders in hun 
DVZA-vraagstuk. Alle zorgaanbieders zijn immers nu op zoek naar een DVZA-dienst om daarmee 
te voldoen aan de eisen die de verschillende VIPP-regelingen stellen. Tweede doel is het bereiken 
van het ‘eenmalig inloggen’ voor PGO-gebruikers en de mogelijkheid voor zorgaanbieders om ook 
PGO-gegevens in te kunnen zien / op te kunnen halen. In deze propositie werken we samen met 

HINQ. 

3.2 Programma Twiin – landelijke beeldbeschikbaarheid 
Het Programma Twiin werkt aan een landelijke uitwisselingsinfrastructuur via een landelijk 
afsprakenstelsel en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Twiin maakt daarbij zoveel 
mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren. VZVZ en RSO Nederland zijn 

opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal 
betrokken partijen. GERRIT is één van de actieve RSO’s binnen Twiin. GERRIT heeft zitting in de 
landelijke stuurgroep, de adviesraad beeldbeschikbaarheid en de kerngroep architectuur.  

In 2020 zijn verschillende projecten uitgevoerd binnen het programma Twiin. Hieronder lichten we 
een aantal Twiin-ontwikkelingen kort toe. 

Project DVDexit binnen Twiin 
Begin 2020 is besloten om als eerste stap richting ‘Beeldbeschikbaarheid’ tijdelijk kosteloos een 
portaal aan te bieden aan zorginstellingen voor het uitwisselen van beelden en verslagen, op basis 
van ‘push’. Dit portaal vervangt het gebruik van de dvd’s bij het doorverwijzen van patiënten. De 

Stuurgroep XDS-NN heeft de ziekenhuizen in Noord-Nederland geadviseerd om in ieder geval op 
minimaal niveau aan te sluiten. Enkele individuele ziekenhuizen in onze regio hebben gekozen voor 
méér integratie.  

Dit landelijke project DVDexit heeft in de loop van het jaar een toevoeging gekregen: uitwisseling 
Basisgegevensset Zorg (BgZ) op basis van pdf’s. Dit gebeurt op verzoek van het programma 
‘Registratie aan de bron’, om het landelijke COVID-portaal – dat ten tijde van de eerste coronagolf 

als snelle en tijdelijke ‘stand-alone’ oplossing werd geïntroduceerd - te kunnen vervangen. 

Project Knoop● 
Het project Knoop● (spreek uit ‘Knooppunt’) is één van de projecten die zijn voorbereid in 2020 en 
die in 2021 zullen worden uitgevoerd in Twiin. Het project is een initiatief van de verschillende 
RSO’s in Nederland. Bij Knoop● worden bestaande XDS-infrastructuren (knooppunten) aan elkaar 
gekoppeld. Daarbij gaan we uit van wat er al is, gebruiken we de afsprakenset die Twiin al heeft 
gerealiseerd en groeien we gefaseerd toe naar de beoogde Twiin-architectuur. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel. Gestart wordt met een 
inventarisatie van de verschillende afspraken binnen de huidige netwerken en de verschillen met 
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het Twiin afsprakenstelsel. Vanaf Q2 2021 worden regio’s in verschillende tranches aan elkaar 

geknoopt.  

GERRIT werkt samen met UMCG aan een project rondom het koppelen met het UMCU. Deze 

koppeling wordt als één van de eerste projecten opgepakt in het kader van Knoop●. Dat betekent 
dat deze koppeling onder het Twiin-afsprakenstelsel wordt gerealiseerd. Dit is dan direct ook een 
voorbereiding op landelijke voorzieningen zoals de online toestemmingsvoorziening Mitz. 

3.3 Regionale XDS-projecten 
Veel van onze XDS-projecten voeren wij uit in samenwerking met en binnen de ziekenhuizen. 
Vanwege corona en de druk op de gezondheidszorg, zijn in 2020 veel projecten gepauzeerd of 

doorgeschoven naar later in de tijd. Desondanks hebben we in 2020 ook een aantal XDS-projecten 
kunnen uitvoeren en afronden. Hieronder volgt een kleine opsomming van gerealiseerde XDS-
projecten. De projecten die we hebben gedaan in het kader van Twiin vind je in hoofdstuk 3.2. 

XDS webupload 
In 2020 hebben we een mogelijkheid tot webupload geïntroduceerd. Dankzij deze XDS-oplossing 
van GERRIT kan de Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) tegenwoordig haar 

röntgenbeelden en bijbehorende verslagen digitaal aanbieden aan de ziekenhuizen in Groningen en 

Drenthe. SEDN voert – na verwijzing door de huisarts – medische onderzoeken uit: echo-
onderzoek, röntgenonderzoek en botdichtheidsmeting. Het komt regelmatig voor dat patiënten 
daarna worden doorverwezen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. In het verleden werd 
het radiologisch verslag geprint en de röntgenbeelden gebrand op een cd. Dit alles werd 
meegegeven aan de patiënt. Dankzij de XDS webupload is dit nu verleden tijd en kunnen de 
beelden direct digitaal beschikbaar worden gemaakt voor het ontvangende ziekenhuis. 

Koppeling XDS-NN met Twente 
Dankzij een technische koppeling tussen XDS-NN, dat wordt beheerd door GERRIT, en de XDS-
infrastructuur van onze collega-RSO ZorgNetOost, kan het UMCG in Groningen radiologie- en 
nucleaire beelden en verslagen van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en 
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo raadplegen. Andersom is het voor het MST en 
ZGT mogelijk de beeldvormende onderzoeken van het UMCG in te zien. Een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). In de loop van 2021 krijgen 
ook de andere ziekenhuizen in Noord-Nederland toegang tot de koppeling met Twente. 

Patiëntsamenvatting: uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) 
Het oorspronkelijke plan om alle ziekenhuizen via XDS-NN de BgZ te laten uitwisselen, is door 
corona helaas sterk in de vertraging gekomen. In 2020 is wel een eerste stap gezet naar het 
opnemen van de BgZ binnen XDS-NN.  In de eerste fase wordt de patiënt samenvatting als PDF 

beschikbaar gesteld binnen XDS-NN. Het UMCG en Martiniziekenhuis maken hier inmiddels gebruik 
van. In 2021 wordt gekeken of dit vervangen dan wel uitgebreid wordt met de BgZ in 
gestandaardiseerde vorm.  

Radiologieverslagen 
Niet alleen beelden worden uitgewisseld via XDS, er is ook behoefte aan het bijbehorende 
radiologieverslag. Samen met de ziekenhuizen is een project opgezet om niet alleen de verslagen 
uit te wisselen, maar dit proces ook te automatiseren. Hiermee komen een aantal handmatige 

handelingen, zoals het op de XDS-infrastructuur aanmelden van patiënten, beelden en verslag, te 
vervallen. Dat levert de ziekenhuizen een efficiencyverbetering en grote kwaliteitsverbetering op. 
Bij de meeste  ziekenhuizen in het noorden is het automatisch aanmelden van de beelden en 
verslagen nu succesvol afgerond. In 2021 volgen nog het OZG, Treant en Martiniziekenhuis.  

3.4 Versnellingsprogramma’s informatie-uitwisseling patiënt en 

professional (VIPP) 
Om de digitale informatie-uitwisseling in de zorg te stimuleren en versnellen, zijn er verschillende 
VIPP-regelingen in het leven geroepen door het ministerie van VWS (VIPP staat voor 
Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). GERRIT was in 2020 

betrokken bij verschillende regelingen.  

Programma OPEN voor huisartsen 
Het OPEN-programma is de VIPP-regeling voor huisartsen. In Friesland hebben 174 
huisartsenpraktijken zich aangemeld voor de regeling OPEN, hiervoor is een Friese OPEN-coalitie 
gevormd. De Friese coalitie OPEN bestaat uit de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Dokterszorg 
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Friesland en GERRIT. GERRIT verzorgt de deelprojectleiding wat betreft ‘de techniek’. Ook 

Groningen en Drenthe kennen een OPEN-coalitie. GERRIT is hier niet rechtstreeks bij betrokken, 
maar we houden wel afstemming met elkaar. 

Babyconnect voor de geboortezorg 
Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de 
zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.  
In 2020 is een coalitie gevormd voor de regeling Babyconnect. GERRIT is penvoerder voor de 

Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) van Drachten, Sneek, Heerenveen en Zwolle. We 
trekken in deze regeling samen op met ROS Friesland en verdelen de verschillende trajecten 
binnen de subsidieregeling: GERRIT houdt zich bezig met de technische trajecten, ROS Friesland 
verzorgt de zorgprocesinrichting. In 2021 verwachten we verschillende onderdelen van het project 
te realiseren. Daarnaast werken we aan de aansluiting van andere VSV’s in Noord-Nederland. 

VIPP-5 voor medisch specialistische zorg 
De nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) is in 2020 van start gegaan. 

Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van de ‘Basis gegevens-set Zorg’ tussen 
instellingen en de uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). GERRIT heeft 

gesprekken gevoerd met de ziekenhuizen om te komen tot regionale samenwerking op dit gebied. 
Dat heeft in 2020 nog niet tot concrete projecten geleid. Definitieve keuzes om onderling de BgZ-
uitwisseling te realiseren, zullen in 2021 worden gemaakt. XDS-NN kan hierin een goede rol 
vervullen (zie ook 3.3), maar er zijn ook ‘concurrerende’ alternatieven ontstaan, zoals het 

Zorgplatform van Chipsoft en de nog te ontwikkelen BgZ-uitwisseling via het LSP. Wat betreft de 
oplossing voor uitwisseling met PGO’s, heeft GERRIT samen met HINQ gewerkt aan een regionale 
DVZA-propositie (zie ook 3.1). Ook hiervoor zullen in 2021 de keuzes worden gemaakt. 

Programma InZicht voor de langdurige zorg 
InZicht is het stimuleringsprogramma van VWS voor digitale gegevensuitwisseling in de langdurige 
zorg. De subsidieregeling voorziet in de tegemoetkoming van de kosten voor de ontwikkeling en 
implementatie van ontsluiten van patiëntgegevens via PGO’s en digitale overdracht tussen 

verpleegkundigen (verpleegkundige eOverdracht). GERRIT heeft in 2019 voor de VVT-instellingen 
in onze regio eerste informatiebijeenkomsten gehouden, waarna in 2020 nog een keer online. O.a. 
door corona is er in 2020 weinig animo voor de regeling geweest. We steven ernaar om in 2021 
toch enkele coalities verder te kunnen helpen. 

VIPP Farmacie 
VIPP farmacie zal een driejarig versnellingsprogramma worden waarin alle openbare apotheken 

kunnen participeren. Deelname aan VIPP regelingen gebeurt op basis van co-financiering. Naar 
verwachting start de regeling in het najaar van 2021, de exacte datum is nog niet bekend. 

In VIPP Farmacie ligt de focus op het implementeren en gebruiken van de informatiestandaarden 
voor medicatiegegevens door apotheken, de uitwisseling van deze gegevens met de patiënt en de 
medicatiebewaking door apothekers. De regeling zal vermoedelijk gaan bestaan uit drie 
inhoudelijke modules: 

 Implementatie en gebruik van de medicatiestandaarden in apotheken 
 Ontsluiting medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van 

patiënten 
 Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken 

Hiermee sluit VIPP Farmacie aan bij het programma MedMij en de ontwikkelingen rondom de 
richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de informatiestandaard medicatieproces. 

3.5 LSP-projecten  
Naast het stimuleringswerk en testwerk voor het LSP (zie hoofdstuk 4.5) heeft GERRIT in 2020 
gewerkt aan de volgende projecten: 

Tegearre Tûk  
Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. In dit pilotproject wordt gewerkt aan betere 
medicatieoverdracht in de regio Zuidwest-Friesland. We doen dit in samenwerking met alle 
verschillende sectoren die bij medicatieoverdracht betrokken zijn. De pilot loopt alvast vooruit op 

de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht en de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces (ook 
wel Medicatie 9.0 genoemd). Op basis van deze richtlijn en standaarden worden nieuwe 
werkprotocollen ontwikkeld. Bij succes willen we deze zien uit te rollen naar de gehele regio. 
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MedicatieMaandag 
Wat betekent de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces voor onze regio en wat kunnen we 
leren van andere regio’s? Onder de noemer MedicatieMaandag stemmen vertegenwoordigers van 
RSO’s, aangesloten bij RSO Nederland, elke maand met elkaar af wat er speelt op het gebied van 
het landelijk programma Medicatieoverdracht en de nieuwe informatiestandaard. 

Medicatieveiligheid kan sterk verbeteren door een goede digitale overdracht van 
medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. Als RSO's maken we ons sterk voor regionale 
implementatie van de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces. 

Volg je zorg – inzage in je eigen medische gegevens 
Via volgjezorg.nl kun je toestemming regelen voor het delen van jouw medische gegevens via het 
LSP. Ook kun je zien wie jouw medische gegevens heeft bekeken. Maar wat staat er nu werkelijk ín 
de medische gegevens die worden uitgewisseld tussen jouw zorgaanbieders? Volgjezorg wil het 

voor patiënten mogelijk maken hun eigen medische gegevens te downloaden. In 2020 hebben we 
samen met Volgjezorg een pilot gestart waarin patiënten hun eigen medicatiegegevens kunnen 
downloaden. Deze pilot is inmiddels afgerond. VZVZ, die de aanbieder van volgjezorg.nl is, moet 
nog besluiten nemen over het vervolg. 

Enquête gebruik LSP 
Hoe vaak wordt het LSP eigenlijk gebruikt door apothekers, apotheekhoudende huisartsen en 

huisartsen in onze regio? Om meer te weten te komen over het gebruik van het LSP hebben we in 
2020 een enquête verstuurd. De uitkomsten worden gebruikt bij het vervolg van praktijktesten, bij 
het stimuleringswerk en ze worden gedeeld met De Vereniging van Zorgaanbieders voor 
Zorgcommunicatie (VZVZ), de beheerder van het Landelijk Schakelpunt. Opvallende uitkomst uit 
het onderzoek: de fax scoort nog steeds hoog als middel voor gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd 
gaven de ondervraagden aan sinds de coronapandemie méér gebruik te zijn gaan maken van 
veilige mail. 
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4. Communicatiediensten 
GERRIT levert via GERRIT Diensten B.V. verschillende IT-oplossingen en communicatiediensten aan 

ruim 1800 zorgklanten in Noord-Nederland. GERRIT richt zich daarbij niet sec op de techniek en 
(technische) infrastructuur, maar ook op afstemming op het gebied van de keten(samenwerking), 
processen, inhoud en organisatie. De communicatiediensten van GERRIT hebben een vaste 
prijs(structuur) en vallen hiermee onder ons ‘standaard aanbod’.  

4.1 Zorgnet 
GERRIT Zorgnet is het besloten en beveiligde netwerk van GERRIT: één enkele aansluiting is 
voldoende om met elke andere aangesloten instelling veilig te kunnen communiceren. Daarnaast 
vormt GERRIT Zorgnet de basisinfrastructuur voor diensten en projecten en kunnen via deze 
infrastructuur aanvullende diensten worden ontwikkeld en aangeboden, zoals besloten mail, veilige 
video en portaaldiensten. 

Zorgnet en corona 
Veilig en snel kunnen werken, ook tijdens coronatijd. De zorgverleners in Noord-Nederland hebben 

tijdens de verschillende lockdowns meermalen een beroep gedaan op GERRIT en onze 

dienstverlening. Zo hebben we voor een aantal zorgaanbieders toegangstokens geregeld zodat hun 
medewerkers vanuit huis konden werken. 
Tijdens de eerste coronagolf en –lockdown hebben we voor een aantal ziekenhuizen in Noord-
Nederland veilige ICT-verbindingen gerealiseerd voor de triagetenten die buiten de ziekenhuizen 
werden geplaatst. 

Investeren in de toekomst 
In 2020 hebben we een aantal grote onderhoudsprojecten uitgevoerd rondom onze infrastructuur. 
Zo zijn alle switches op de diverse klantlocaties en de centrale core switches vervangen, is een 
nieuwe uitgebreidere  storage geïmplementeerd en hebben we veel van onze servers overgezet 
van Linux naar Windows. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in monitoring, zodat we proactief 
verstoringen in het netwerk kunnen signaleren, snel kunnen oplossen en klanten tijdig kunnen 
informeren en uitval kunnen voorkomen. De investeringen in ons netwerk zorgen ervoor dat we 

onze zorgklanten nu en in de toekomst goed kunnen blijven bedienen met netwerkoplossingen. 
 

4.2 Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN 
GERRIT biedt diensten aan op basis van de internationale standaard XDS voor het uitwisselen en 
beschikbaar stellen van beeldvormend onderzoek en beeldenstudies, documenten (zoals 

radiologieverslagen) en workflow. Dat doen we met ons uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN 

De uitwisseling van medische gegevens via XDS-NN is inmiddels niet meer weg te denken uit de 

ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. XDS biedt namelijk vele voordelen voor zowel 
zorgverleners als patiënten:  

 Omdat beelden al beschikbaar zijn, voorkomt dit dubbele onderzoeken, bijvoorbeeld als 

patiënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio;  
 Het tijdig ophalen van informatie zorgt voor het beter kunnen voorbereiden van spreekuren 

van specialisten en Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s); het ophalen van beelden zorgt 
voor betere en tijdiger voorbereiding van operaties; 

 Beoordeling van patiënten en al dan niet verplaatsen naar een ander ziekenhuis kan nóg 
sneller nu ook het radiologieverslag direct digitaal beschikbaar is. 

In 2020 hebben wij het technisch en functioneel beheer uitgevoerd van het uitwisselplatform 
patiëntdata XDS-NN. Zo zijn er verschillende updates in de software doorgevoerd, dit loopt ook nog 

door in 2021. De centrale infrastructuur is geoptimaliseerd, waardoor de beschikbaarheid en de 

performance zijn verbeterd. Daarnaast helpen wij de ziekenhuizen met vragen over het gebruik 
van XDS: van het oplossen van een storing tot het afstemmen van zorgprocessen rondom het 
aanmelden van beelden en verslagen in de infrastructuur. 

Ook hebben we verschillende projecten uitgevoerd om de functionaliteit uit te breiden. De 
verschillende XDS-projecten die we in 2020 hebben uitgevoerd vind je in hoofdstuk 3. 

In 2020 is het aantal beschikbare ‘studies’ (patiënten-onderzoeken met beelden) via XDS-NN 
gegroeid van bijna 900.000 naar bijna 1.500.000! 



Jaarverslag GERRIT 2020 
Pagina 16 van 17 

4.3 ZorgMail en GERRIT@Mail 
E-mailen tussen personen is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Maar met strengere 
privacyregels zoals de AVG-wetgeving én aangescherpt toezicht is het van groot belang dat 
vertrouwelijke gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. GERRIT Diensten B.V. biedt een 

aantal oplossingen aan voor het veilig uitwisselen van e-mail tussen personen en tussen systemen. 

Coronauitslagen via ZorgMail 
Het belang van veilig digitaal informatie delen werd tijdens de coronapandemie nogmaals duidelijk. 
ZorgMail is daarbij een belangrijke oplossing gebleken. Bijvoorbeeld voor het delen van uitslagen 
van coronatesten. In 2020 hebben we onder meer GGD en Certe ondersteund bij het digitaal 
versturen van corona-uitslagen naar onder meer VVT-instellingen. Zo hebben we geholpen bij het 
opzetten van het interne netwerk, de fysieke koppelingen met zorgnet en ondersteuning in het 

datacenter.  

Uitfaseren GERRIT@Mail 
GERRIT is jaren geleden met de maildienst GERRIT@Mail begonnen omdat er toen nog geen goede 
oplossing beschikbaar was voor veilig mailen in Noord-Nederland. Inmiddels zijn er voldoende 
alternatieven beschikbaar voor veilig mailen via verschillende leveranciers. Daarnaast stelt de 

Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516, de veldnorm die kaders stelt voor e-mailen in de 

zorg, hoge eisen aan mailleveranciers. Omdat GERRIT in beginsel geen softwareontwikkelaar is, 
hebben wij besloten om ons product niet verder door te ontwikkelen en per 1 november 2020 te 
stoppen met het aanbieden van veilig, besloten mailen via GERRIT@Mail. Eind 2019 hebben we dit 
besluit kenbaar gemaakt aan de klanten die gebruik maken van GERRIT@Mail.  

In 2020 zijn veel klanten gemigreerd van GERRIT@Mail naar ZorgMail. Enkele zorgaanbieders 
hebben voor andere mailoplossingen gekozen. Eind 2020 waren bijna alle  GERRIT@Mail klanten 
om en  de laatste gebruikers gaan begin 2021 over naar ZorgMail, waarna de GERRIT@Mail 
uitgeschakeld kan worden. 

ZorgMail-EDI 
Een groot deel van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners vindt plaats via gestructureerde 
communicatie op basis van standaarden als EDI/EDIFACT, HL7 en XML. De bekende voorbeelden 
hiervan zijn recepten naar de apotheek, een specialistenbrief naar de huisarts en lab-uitslagen. 
Voor gestructureerde e-mail maken de zorgverleners in Noord-Nederland al meer dan twintig jaar 
gebruik van ZorgMail EDI. GERRIT is voor ZorgMail de regiopartner voor Friesland, Groningen en 

Drenthe, ZorgMail is al jaren de grootste dienst van GERRIT. 

In 2020 was er ten tijde van de eerste coronagolf een duidelijke ‘dip’ waarneembaar in de aantallen 
EDI-berichten, maar in het algemeen groeit de uitwisseling via ZorgMail EDI nog steeds. In 2020 

kwamen hier de Corona uitslagen bij die o.a. bij de huisartsen, arbo diensten en VVT instellingen 
afgeleverd dienden te worden. Op jaarbasis worden in de regio ongeveer tien miljoen berichten 
verstuurd en ontvangen. Een huisarts ontvangt jaarlijks gemiddeld meer dan vijfduizend berichten 
via ZorgMail. 

ZorgMail – veilig mailen en chatten 
ZorgMail kent niet alleen gestructureerde mail, maar biedt ook veilige mail tussen personen. We 
zien dat deze functionaliteit steeds meer wordt gebruikt in Noord-Nederland. GERRIT stimuleert het 

gebruik van veilig mailen en veilig chatten. De chatfunctionaliteit van ZorgMail was in 2020 alleen 
beschikbaar voor de eerste lijn, maar nog niet gereed voor andere instellingen. Daarom gaan we 
daar in 2021 pas actief ruchtbaarheid aan geven. In 2021 benaderen we verschillende groepen 
zorgverleners die nog geen gebruik maken van veilige mailoplossingen. 

Lab4Apo 
Op grond van de geneesmiddelenwet hebben apothekers het recht op inzage in 

laboratoriumuitslagen die van belang kunnen zijn voor medicatiebewaking. Certe maakt  deze 
gegevens voor apothekers via Apoview inzichtelijk. Apoview zal echter vanaf Q2  2021 niet meer 
beschikbaar zijn. Certe stapt daarom over op E-labconnect voor de historische uitslagen en biedt 
vanaf begin 2021 de actuele uitslagen aan via Lab4Apo, een module van ZorgMail voor apothekers, 
waarmee de uitslagen in het AIS van de apotheker beschikbaar komen. Certe heeft voor de 
omschakeling de samenwerking gezocht met GERRIT. Om er zeker van te zijn dat de klinisch 
chemische waarden vanuit Certe op de juiste plek en juiste manier zichtbaar zijn in het 

informatiesysteem van de apotheek, zijn verschillende ketentesten uitgevoerd. Begin 2021 zullen 
de eerste apotheken overgaan op het gebruik van Lab4Apo.  
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4.4 Privacy & securitydienstverlening 
Bij het uitwisselen van zorggegevens worden informatiebeveiliging en privacy steeds belangrijkere 
thema’s. GERRIT faciliteert al enige jaren een regionale privacy commissie rondom uitwisseling via 
XDS. Daarnaast levert GERRIT aan verschillende zorgaanbieders in de regio diverse privacy- & 

securitydiensten, zoals AVG-ondersteuning. GERRIT positioneert zich steeds meer als kennispartner 
voor de regio op het gebied van vraagstukken rondom privacy en security in de zorg. 

Binnen het team privacy & securitydiensten van GERRIT vond dit jaar een personeelswisseling 

plaats. Ondanks deze wisseling én corona konden wij onze diensten op het gebied van 
informatiebeveiliging gewoon leveren, ook op afstand.  

Voldoen aan de NTA7516 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van 
privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, ‘zonder passende technische en 
organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen. Er was voor de publicatie van NTA 7516 

geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG gebruikt 
kan worden. NTA 7516 biedt deze helderheid. Er leven bij onze klanten nog veel vragen over hoe 
je zelf moet voldoen aan de NTA-regels. GERRIT inventariseert begin 2021 welke acties 

zorgaanbieders zelf moeten ondernemen. Al onze ZorgMail-klanten worden hierover geïnformeerd. 

Daarnaast zoeken we actief de samenwerking met andere aanbieders van Veilig mailen-
oplossingen. GERRIT streeft interoperabiliteit na, zodat de gehele regio op een veilige manier 
digitaal gegevens kan uitwisselen. Informatiebeveiliging en awareness zijn daarbij van groot 
belang.  

4.5 LSP diensten 
In opdracht van de VZVZ voeren we het regiobeheer uit rondom het Landelijk Schakelpunt (LSP), 
waarmee we het gebruik van het LSP proberen te stimuleren.  
 
In 2020 hebben we verschillende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het regiobeheer. Zo 
zijn praktijken in Friesland, Groningen en Drenthe bezocht, maar hebben we ook veel online en 

telefonisch contact gehad met zorgverleners. Met VZVZ zijn afspraken gemaakt over zogeheten 
targets die moeten worden behaald, zoals een stijging van het aantal inzagen van 
medicatiegegevens of patiëntendossiers, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Deze 
stimuleringsmaatregelen worden afgestemd met onze klanten, zodat deze aansluiten bij wat onze 
zorgverleners willen.  

 
Naast werkzaamheden met betrekking tot gebruiksstimulering voert GERRIT ook praktijktesten uit 

rondom de medicatie-uitwisseling via het LSP, en dat ten bate van het hele land. In 2020 zijn deze 
testen vanwege corona vrijwel geheel op afstand uitgevoerd.  
 
We hebben in 2020 tevens aan aantal specifieke LSP-projecten uitgevoerd, meer hierover is te 
lezen in hoofdstuk 3.6.  
 
In 2021 zullen we ons naast onze gebruikelijke werkzaamheden ook richten op het aansluiten van 

andere sectoren op het LSP, zoals GGZ- en VVT-instellingen.  
 

4.6 Servicedesk 
De Servicedesk van GERRIT is ons eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Onze collega’s van de 
Servicedesk beantwoorden de eerste vragen over onze diensten en projecten. In 2020 hebben we 

het serviceproces verbeterd. Meldingen van onze zorgklanten staan gemiddeld minder lang open. 
Ook in coronatijd – toen heel GERRIT thuiswerkte – konden we onze klanten toch nog steeds 

telefonisch en per mail te woord staan en hen helpen bij problemen, storingen of bij het 
beantwoorden van vragen.  


