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Voorwoord

Beste lezer,
Er was er één jarig, hoera, hoera,
dat kon je wel zien, dat waren wij!
GERRIT vierde in 2021 haar 25-jarig bestaan. Corona zorgde er – wederom – voor dat het een
bijzonder jaar werd.
Bijzonder voor ons – want hoe vier je nu een kwart eeuw GERRIT als je niet fysiek bij elkaar kunt
komen? – maar ook bijzonder voor onze participanten en zorgklanten die nog steeds te maken
hadden met een pandemie, uitval van personeel, uitgestelde- en inhaalzorg.
Bijzonder is het dan om te zien hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn, zélfs in moeilijke tijden.
Zorgverleners bleken niet alleen de energie op te kunnen brengen om met enthousiasme hun werk
te blijven doen, maar vonden zelfs nog tijd en geestkracht om te werken aan verbetering van de
digitale gegevensuitwisseling in de regio.
En binnen GERRIT werkten we hard om onze zorgklanten te helpen met digitale
gegevensuitwisseling. En om zelfs tijdens lockdowns en beperkingen met elkaar én met onze
participanten en zorgklanten stil te kunnen staan bij 25 jaar GERRIT. De intentie en ambitie
waarmee de organisatie werd opgericht – van en vóór de zorg en mét de zorg werken aan digitale
gegevensuitwisseling – is nog steeds waarvoor wij staan.
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.

GERRIT algemeen

1.1 Positie en doelstellingen GERRIT
Wij zijn GERRIT, verbinder van zorg. GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO)
van Friesland, Groningen en Drenthe. GERRIT zorgt voor digitale samenwerking tussen
zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Wij richten ons daarbij zowel op
techniek en functionaliteit, als op procesinrichting, als op organisatorische afstemming. We werken
daarin samen met onze participanten, maar ook met andere regio’s en landelijke partijen, en
binnen allerlei landelijke programma’s.
Achterliggend doel is het verbeteren van de zorg in ‘onze eigen’ regio. GERRIT is van en voor de
zorg, heeft (verder) een onafhankelijke positie en geen winstoogmerk. GERRIT biedt een compleet
aanbod van diensten, realiseert unieke projecten en bevordert kennisoverdracht en zorginnovaties.

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

1. Samenwerking met onze participanten aan regionale ontwikkeling (zie hoofdstuk 2)
2. Projecten en zorginnovaties (zie hoofdstuk 3)
3. Communicatiediensten (zie hoofdstuk 4)

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 directeurbestuurder 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.
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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 2021 viermaal bijeen gekomen, alle bijeenkomsten vonden dit jaar
online plaats. De bijeenkomsten worden over het algemeen thematisch ingestoken. In 2021
kwamen onder meer de volgende thema’s aan bod: PGO’s en ehealthontwikkelingen en het
programma PGO Netwerk Noord. In het verlengde daarvan is ook gesproken over regionale
ondersteuningsstructuur PGO-keten. Tevens op de agenda stonden (de governance rondom)
regionale programma’s en de samenwerking met RIVO-Noord. Ook aan bod kwamen
ontwikkelingen op het gebied van Medicatieoverdracht en de uitkomsten van het project Tegearre
Tûk. 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 vind je een overzicht van onze participanten in 2021
Ziekenhuiszorg

Huisartsen & apothekers

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Laboratoria

Gehandicaptenzorg

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Fysiotherapie
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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 2021 viermaal regulier bijeen gekomen. Daarnaast zijn er extra
bijeenkomsten geweest vanwege een tweetal onderwerpen die in 2021 de bijzondere aandacht van
de RvT hebben gekregen: de herinrichting van de control-functie binnen GERRIT en de uitvoering
van een externe Q&A-audit voor het programma PGO NN.
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn in 2021 aan de orde geweest: kwaliteit en de wijze
waarop GERRIT hierop stuurt, uitbreidingen en vernieuwingen binnen het MT van GERRIT,
landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en stimuleringsprogramma’s. De raad heeft
onder meer de jaarrekeningen van 2020 en begroting 2022 goedgekeurd.
De raad van toezicht bestond in 2021 uit: De heer H.C.V. de Boer (voorzitter), de heer Drs. F.J.F.
Haas RA RC en de heer N. Huizing RE.

1.3.2 Interne organisatiestructuur
De GERRIT organisatie bestaat per eind 2021 uit 27 medewerkers (22,55 fte). In 2021 hebben we
het management van GERRIT uitgebreid met een manager projecten en advies en een manager
relaties. Dit is gedaan om de groei en ambities van onze organisatie verantwoord waar te kunnen
maken. Daarnaast bestaat onze organisatie uit projectleiders, productspecialisten,
netwerkbeheerders en eerste- en tweedelijnssupportmedewerkers.
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1.4 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 2021 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.

1.5 Jubileum
Wij zijn GERRIT en wij zijn jarig! In 2021 vierden we ons 25jarig bestaan. Vanwege corona waren alle festiviteiten en
activiteiten online. We hebben ons best gedaan op verschillende
manieren aandacht te besteden aan dit heugelijke feit.
Bijvoorbeeld op onze website en LinkedIn. Zo plaatsten we
verschillende interviews met onze participanten, maar blikten we
ook terug op verschillende momenten
uit onze geschiedenis door middel van
#ThrowbackThursday.
Met ons team vierden we ons vijfde
lustrum online, met een geweldig
leuke kookworkshop verzorgd door
collega’s. Omdat corona ervoor zorgde
dat een fysieke, feestelijke
bijeenkomst met onze participanten en
zorgklanten niet mogelijk was,
maakten we een jubileummagazine:
een inkijkje bij GERRIT ‘achter de schermen’, tips voor boeken en
podcasts en interviews en achtergrondartikelen.
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2.

Samenwerking aan regionale ontwikkeling

Als RSO werken we samen met onze participanten aan transmurale / cross-sectorale
gegevensuitwisseling. We willen voor onze participanten een centraal aanspreekpunt zijn om ze
aan te sluiten op lopende landelijke of regionale programma’s, of om de door hen gewenste
gezamenlijke ontwikkelingen in gang te zetten. We nemen ze daarvoor mee in alle relevante
ontwikkelingen, zorgen voor kennisdeling op verschillende niveau’s en coördineren de
totstandkoming van gezamenlijke plannen. Om dit werk voor de regio optimaal te kunnen doen en
altijd ‘state-of-the-art’ te blijven, zijn we ook actief in verschillende landelijke programma’s en
samenwerkingsverbanden. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van deze activiteiten en de
resultaten daarvan in 2021.
Waar gewenst nemen we ook verantwoordelijkheid in de realisatie van regionale plannen … als
programmaleider, projectleider of projectondersteuner. Dat doen we dan meestal in opdracht. We
komen dan op ons projecten- en advieswerk, zie hoofdstuk 3.

2.1

RSO Nederland en samenwerking in landelijke programma’s

Fig: bestaande RSO’s per begin 2021
De samenwerking van GERRIT met andere RSO’s binnen RSO Nederland wordt steeds intensiever.
In 2021 hebben we samengewerkt in de volgende ‘RSO NL – coalities’:








Twiin: samenwerking met VZVZ en ZN om te komen tot landelijke informatie-uitwisseling
via het gestandaardiseerd koppelen van verschillende uitwisselingsnetwerken.
Babyconnect: samenwerking tussen RSO’s die in het kader van Vipp-Babyconnect
penvoerder en/of projectleider in hun regio zijn.
‘Medicatiemaandag’: onderlinge samenwerking en samenwerking met het landelijke
programma Medicatie-overdracht, om te komen tot een ketentransitie richting de nieuwe
medicatiestandaard.
PGO-coalitie (als onderdeel van het programma ‘Kristal’, zie verderop): samenwerking en
ervaringsuitwisseling op het gebied van PGO’s en PGO-projecten
BgZ-coalitie (eveneens onderdeel ‘Kristal’): samenwerking en ervaringsuitwisseling op het
gebied van BgZ-uitwisseling
E-Overdracht-coalitie (eveneens onderdeel ‘Kristal’): samenwerking en
ervaringsuitwisseling op het gebied van e-Overdracht.
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GERRIT heeft actieve bijdragen geleverd aan Twiin (stuurgroep, expertgroep en deelname aan het
project Knoop●), Babyconnect, Medicatiemaandag en KRISTAL (stuurgroep, werkgroep
communicatie en PGO-coalitie).
GERRIT heeft verder met meerdere medewerkers deelgenomen aan de (online) ‘RSO-NL-dagen’,
om de samenwerking tussen RSO’s te versterken. Daarbij hebben we kennis gedeeld op het gebied
van PGO-ontwikkelingen, VIPP-regelingen, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van
dienstverlening en ondersteunende onderdelen, zoals ZorgMail en verwijsapplicaties,
informatiebeveiliging, marketing & communicatie.
KRISTAL
RSO Nederland heeft in 2021 samengewerkt met VWS binnen het programma KRISTAL1. Doel van
dit programma is te komen tot landelijke dekking van onderling samenwerkende regionale
samenwerkingsorganisaties. Er is binnen KRISTALl o.a. gewerkt aan de volgende werkstromen:





Ontwikkeling van de zgn. ‘witte vlekken’ (gebieden in Nederland waar nog geen RSO
aanwezig is). Via dit programma zijn o.a. nieuwe RSO’s of RSO-initiatieven ontstaan in de
regio’s Utrecht, Zeeland, Zuid-Limburg en de achterhoek.
Versterking van de samenwerking tussen RSO’s: ontwikkeling van een communicatieplan
voor RSO NL en de ontwikkeling van een gezamenlijke kennis-/samenwerkingsomgeving.
Ontwikkeling van specifieke onderwerpen die ook op landelijk niveau van belang zijn: via
de bovengenoemde coalities ‘PGO’, ‘BgZ’ en ‘e-Overdracht’.

Twiin
Twiin heeft in 2021 aan een aantal zaken gewerkt waaraan GERRIT een actieve bijdrage heeft
geleverd:






De eerste 1.0-versie van het afsprakenstelsel is opgeleverd.
De eerste ‘Twiin’-koppeling voor beelduitwisseling (echter eerst nog op basis van een
beperkt deel van het complete afsprakenstelsel) is gerealiseerd binnen project Knoop● en
wel tussen het UMCU en XDS-NN t.b.v. het UMCG.
Voor de uitwisseling van de BgZ hebben Twiin en het landelijke VIPP5-programmabureau
samen een roadmap ontwikkeld. In 2022 zal gestart worden met enkele pilots. Eén
daarvan is een BgZ-uitwisseling UMCG-UMCU, langs de weg die reeds binnen Knoop●
gerealiseerd is.
Binnen het Twiin-project eOverdracht is een samenwerking met Nuts opgestart om te
werken aan een gezamenlijk groeipad om Nuts te integreren binnen Twiin.

2 x Jubileum
In 2021 zijn we met RSO Nederland niet alleen op de reguliere manier
samengekomen, maar – in het kader van 5 jaar RSO Nederland en 25 jaar
GERRIT – ook op een sportieve manier: al wandelend door ons mooie
werkgebied Friesland, Groningen en Drenthe.

KRISTAL = Kwartiermaken Regionale Informatie-uitwisseling Samenwerking Ten behoeve van Adoptie
Landelijk beleidsdoelen gegevensuitwisseling in de regio
1
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2.2 Regionale verkenningen, kennisdeling en samenwerking
GERRIT initieert projecten, onderzoeken en dienstverlening op verzoek en in opdracht van de
participanten: zorgaanbieders in Noord-Nederland.
Coördinatie PGO-communicatie
Omdat we allemaal met dezelfde burgers te maken hebben is coördinatie rondom communicatie
gewenst, ook samen met PGO Netwerk Noord. Op verzoek van projectleiders van VIPP-5-projecten
in de ziekenhuizen is GERRIT in 2021 een overleg gestart tussen communicatieadviseurs van
ziekenhuizen, revalidatie, huisartsen en GGZ Friesland, met ondersteuning van het landelijk
programma PGO On Air (van Patiëntenfederatie Nederland). Dit overleg brengt samenhang in de
communicatieaanpak.
RIVO Noord
Het regionale CMIO-netwerk is omgedoopt in RIVO-Noord. In 2021 zijn GERRIT en RIVO-Noord in
toenemende mate met elkaar gaan samenwerken. We houden elkaar periodiek op de hoogte van
ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen projecten uit. Voorbeelden van thema’s waarop
wordt samengewerkt zijn de implementatie van Mitz, het ontwikkelen van ‘de’ regioviewer en het
realiseren van inzicht in de benodigde gegevens bij een multidisciplinair overleg (MDO).
Huisartsen – VVT
ROS Friesland heeft GERRIT betrokken bij een project rondom inzage door de huisarts in
thuiszorggegevens (ouderenzorg en huisartsenzorg). De app die hiervoor werd gebruikt (Helder
van Nedap) is niet meer beschikbaar. In 2021 vond daarom een herijking plaats: wat is er nodig,
welke alternatieven zijn er. Dat bleek een lastig zoekproces, maar de verwachting is dat we in
2022 tot een concrete aanpak van de uitwisselingsproblematiek HA-VVT kunnen komen.
Transmurale gegevensuitwisseling regio Leeuwarden
GERRIT is als adviseur betrokken bij een samenwerking rondom transmurale gegevensuitwisseling
in de regio Leeuwarden. Betrokken zorgverleners zijn Noorderbreedte, MCL, Kwadrantgroep,
huisartsen en gemeente Leeuwarden. Eén van de uitdagingen in dit regionaal zorgnetwerk is Eoverdracht. Daarbij is onder meer gekeken naar het verbeteren van de inzet van de
verwijsapplicatie Point.
Bijeenkomsten (online!) om kennis te delen en regionale richting te bepalen
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 en PGO’s).
In 2021 hielden we enkele online kennissessies voor onze
participanten die veel bezoekers trokken, bijvoorbeeld op het gebied
van PGO’s en rondom alle landelijke regelingen, zoals Mitz, VIPP &
OPEN.
In al deze bijeenkomsten brengen we regionale wensen en landelijke
ontwikkelingen (zie par. 2.1) samen, om zo tot zo effectief en
efficiënt mogelijke regionale programma’s te komen.

2.3 Regionaal innoveren – platformprojecten
GERRIT richt haar aandacht steeds meer op zorginnovatie. 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. Een groot deel van de projecten doen we ‘in opdracht’ (zie hfst. 3). Hieronder een aantal
projecten die we op basis van stichtingsbudget hebben uitgevoerd.
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Project Tegearre Tûk: samen werken aan regionale afspraken medicatieoverdracht
Kennis delen over en voorsorteren op de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht: dat is kortgezegd
wat we hebben gedaan in het project Tegearre Tûk. Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. In dit
pilotproject werkten we samen met de ‘Regiegroep ZW-Friesland’ (samenwerking van (bijna) alle
sectoren die met medicatie te maken hebben) aan betere medicatieoverdracht in de regio
Zuidwest-Friesland.
Onder (bege-)leiding van GERRIT heeft de regiegroep haar
actuele Protocol Medicatie Overdracht in relatie tot de
praktijksituatie in kaart gebracht en verbeterpunten
gesignaleerd. Aan de hand van persoonlijke interviews, een
schriftelijke inventarisatie en vervolgens uitwerking in kleine
deelgroepen is de huidige situatie geanalyseerd en in beeld
gebracht.
Vervolgens zijn wensen voor nieuwe afspraken geformuleerd en omgezet in nieuwe protocollen.
Deze zijn volledig als ‘transitie-document’ opgezet: van alle stappen die de komende jaren t.b.v. de
transitie naar het nieuwe medicatieproces worden gezet, is aangegeven waar en op welke manier
deze moeten leiden tot aanpassingen in de protocollen.
Kickstart Medicatieoverdracht
Het ministerie van VWS zet in op het realiseren van een medicatiekickstart in 2 regio’s in
Nederland. Doel is, de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn
‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting te toetsen in de praktijk. De
gesubsidieerde kickstart moet in 2022 gaan lopen. De regiegroep ZW-Friesland en GERRIT hebben
eind 2021 het plan opgevat om mee te doen met de kickstartaanvraag. We hopen zo een kickstart
in onze regio te kunnen gaan starten.
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3.

Projecten & Advies

Innovatie in de zorg is vaak complex. De afdeling Projecten en Advies bestaat uit projectleiders en
adviseurs, met kennis van de innovatieve ontwikkelingen die er in ons land gaande zijn. Onze
projectleiders helpen zorgaanbieders de innovaties te vertalen en concretiseren naar de eigen
regio, en begeleiden waar nodig de zorgaanbieders om projecten op een projectmatige manier tot
uitvoering te brengen. De uiteindelijke impact voor de burger, patiënt of zorgaanbieder staat hierbij
centraal.

3.1 PGO Netwerk Noord
GERRIT is penvoerder van PGO Netwerk Noord. Het programma 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 instellingen
en bedrijven aan het programma en daarmee aan de mogelijkheid dat straks iedereen in NoordNederland zijn eigen PGO en apps kan kiezen om zijn gezondheid te managen en daarin samen te
werken met zijn zorgverleners.
Na de officiële kick-off eind 2020 van het programma PGO Netwerk Noord konden we in 2021
eindelijk écht van start. De eerste projecten (usecases) werden ingediend en goedgekeurd door de
kerngroep. Zoals dat gaat in een groot programma hebben we ook onderdelen moeten bijstellen.
Zo bleek het lastig een regionale DVZA-functie en bijbehorende architectuur in te richten. Daarom
is besloten om op geleide van de usecases te werken aan de daarvoor optimale
uitwisselingsoplossingen. Eén en ander doen we wel vanuit de gedachte om samenhang te creëren,
opdat op een meer organische wijze uiteindelijk toch een totale infrastructuur gaat ontstaan.

3.2 Versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional
VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft
voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ
sector, huisartsen en geboortezorg. De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het
uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar
mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan. GERRIT is op
verschillende manieren betrokken bij (de implementatie van) een aantal VIPP-regelingen in NoordNederland.

3.2.1 Babyconnect voor de geboortezorg
Babyconnect is de VIPP-regeling 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 regionale coalitie gevormd voor de
regeling Babyconnect. GERRIT is penvoerder van deze coalitie Babyconnect Noord-Nederland.
Samen met ROS Friesland voeren we het projectleiderschap uit rondom dit programma.
In 2021 hebben zich meerdere verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) aangesloten bij
Babyconnect Noord-Nederland, in totaal zijn er nu vijf VSV’s aangehaakt. Het gaat hierbij om VSV
MiddenIn, VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV Stadkanaal, Hoogeveen, Emmen en VSV regio
Assen. Er is VWS subsidie verkregen, hard gewerkt aan de inrichting van het project en aan de
uitwerking van de boogde uitwisselingsarchitectuur. In 2022 zal de infrastructuur worden
opgebouwd en zullen de eerste toepassingen bij zorgverleners in gebruik worden genomen.

3.2.2 Programma OPEN voor huisartsen
Het programma OPEN 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
Friesland en GERRIT. GERRIT verzorgt de deelprojectleiding wat betreft ‘de techniek’.
In 2021 zijn alle huisartsen (op een enkeling na) technisch op OPEN aangesloten en kunnen zij hun
gegevens delen met patiënten. Ca. twee-derde doet dat via een portaal, de rest heeft gekozen om
uit te wisselen met PGO’s. Daarbij zijn ook eerste functionele ervaringen opgedaan. Geconstateerd
is dat de uitwisseling met en functionaliteit van PGO’s nog op vele fronten kan verbeteren. In 2022
zal hieraan worden gewerkt en het gebruik verder worden gestimuleerd. Wat betreft de
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communicatiecampagnes richting burgers, is de samenwerking gezocht met de andere sectoren die
met VIPP-trajecten bezig zijn, zoals de ziekenhuizen en de GGZ.

3.2.3 VIPP-5 voor medisch specialistische zorg
De VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) is in 2020 van start gegaan.
Belangrijkste doelstellingen zijn de uitwisseling van de ‘Basis gegevens-set Zorg’ tussen
instellingen en de uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). GERRIT stemt
met de projectleiders van ‘VIPP Fryslân’ (inmiddels zijn ook Groninger en Drentse ziekenhuizen
aangesloten) af over hoe we de PGO’s straks in de praktijk goed kunnen gaan laten werken. Er
wordt gekeken naar eventuele preferente PGO’s, naar het doen van ketentesten en naar het
vraagstuk van een ondersteuningsinfrastructuur, net zoals bij OPEN Friesland.

3.3 AORTA /LSP
Voor goede gegevensuitwisseling op het gebied van medicatie-informatie is het van belang dat
zoveel mogelijk partijen aansluiten op het LSP. GERRIT heeft daar een ondersteunende rol in, en
werkt hierbij nauw samen met VZVZ. Apotheken en ziekenhuizen en een groot deel van de
huisartsen zijn al langere tijd aangesloten op het LSP. In 2021 is eraan gewerkt om de nog
resterende huisartsengroepen in Groningen en Drenthe aan te sluiten. In samenwerking met VZVZ
richten we ons ook op het aansluiten van andere sectoren, zoals VVT-instellingen en de GGZ.

3.4 Voorbereiding Mitz-aansluiting
Mitz is de een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor
álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz lijkt klaar om in de praktijk getest te worden en
om daarna breder ingezet te gaan worden in de zorg. In 2021 hebben RIVO Noord en GERRIT
samengewerkt aan een plan om Mitz de noordelijk regio van de grond te krijgen. Eerste stap zal
zijn om de ziekenhuizen op Mitz aan te sluiten ten behoeve de uitwisseling via XDS-NN. Op
landelijk niveau heeft ZN de ingebruikname van Mitz als één van haar prioriteiten voor 2022
bestempeld. In dat kader is een landelijk (meerjarig) programma via VZVZ opgestart om onder
meer het LSP aan te passen, maar ook om andere infrastructuren te helpen aan te sluiten en om
het gebruik binnen de zorg en bij burgers te stimuleren. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de
plannen van RIVO Noord en GERRIT. Het Noordelijke plan is inmiddels één van de landelijke
koploperprojecten.

3.5 Ondersteuning Oncologisch MDO Noord-Nederland
Binnen de oncologische zorg in Noord Nederland werken ziekenhuizen samen in oncologienetwerken. In dat kader vinden wekelijks tientallen multidisciplinaire oncologiebesprekingen plaats
via videoconference. Maar hoe zorg je ervoor dat alle deelnemende zorgverleners uit verschillende
instellingen patiënten veilig en efficiënt aan kunnen melden? En hoe kan iedereen voorafgaand en
tijdens het MDO beschikken over dezelfde informatie? Dat is kort gezegd wat in 2021 onderzocht is
in de proof of concept (PoC) en pilot ‘ondersteuning oncologisch MDO Noord-Nederland’, waarin
GERRIT een belangrijke ondersteunende rol heeft vervuld.
In dit project formuleerden we met de deelnemende ziekenhuizen een aantal vereisten waar een
oplossing aan moest voldoen. Het mooie aan deze PoC en pilot is dat we echt hebben gekeken
vanuit de zorgverleners zelf: wat hebben zij nodig om tijdens een MDO een patiënt te kunnen
bespreken? Gekozen is voor een workflow-applicatie van de Belgische leverancier Amaron. Op
basis van de eerste positieve ervaringen zal in 2022 gewerkt worden aan verdere opschaling.

3.6 Uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ) via XDS-NN
Uitwisselen van radiologiebeelden en -verslagen via het platform XDS NN gaat supersnel, veilig en
al jaren naar volle tevredenheid van zorgprofessionals. Die goedwerkende infrastructuur hebben
we in 2021 ook ingezet voor het uitwisselen van andere patiëntgegevens: een patiëntsamenvatting
tussen het Martini Ziekenhuis en het UMCG en gegevens van hartpatiënten tussen de ziekenhuizen
die samenwerken in HartNet Noord-Nederland. De uitwisseling van BgZ is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van het Citrienfonds. Zie ook par. 4.3.
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4.

Communicatiediensten

GERRIT levert via GERRIT Diensten B.V. verschillende IT-oplossingen en communicatiediensten aan
ruim 2200 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. Onze klanten nemen onze diensten af in de vorm van een
abonnement, welke jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. In de abonnementsprijs zit de levering
van de dienst, maar ook de ondersteuning bij vragen en incidenten.

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.
Verbeteringen backbone
In 2021 zijn belangrijke verbeteringen aan GERRIT Zorgnet doorgevoerd. Zo hebben we in 2021 de
Firewalls en diverse switches vervangen en hebben we op diverse onderdelen de redundantie
verbeterd. Ook hebben we de monitoring verder ingericht. Met ruim 2150 sensoren houden we nu
bijna alle onderdelen van het netwerk en de daarin gebruikte apparatuur in de gaten. Met deze
monitoring zijn we in staat om al te anticiperen op incidenten voordat ze ontstaan of voordat de
klanten hier wat van merken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vollopen van de storage, het
wegvallen van een verbinding of het uitvallen van de koeling van een switch.
Nieuwe aanvullende diensten
In 2021 hebben we een aantal aanvullende diensten ontwikkeld voor onze zorgklanten.
ExpressRoute
Hoe kun je het beste een veilig, snel en betrouwbaar verbinding leggen naar je clouddiensten?
GERRIT helpt zorgverleners die hun infrastructuur hebben ondergebracht in de cloud met Zorgnet
ExpressRoute. Als je jouw infrastructuur hebt ondergebracht in de cloud moet deze natuurlijk snel
toegankelijk zijn en aansluiten op jouw eigen netwerk. Dat kan via internet en een VPN, maar deze
brengen vertraging met zich mee en onvoorspelbare prestaties. Microsoft beveelt voor al hun
infrastructuurdiensten het gebruik van een ExpressRoute aan.
Back-up internetverbinding voor huisartsenpraktijken
Wat doe je als de Internet verbinding van je huisartsenpraktijk wegvalt? Geen
huisartseninformatiesysteem (HIS) dat beschikbaar is, geen toegang tot andere applicaties via het
internet, misschien zelfs ook geen telefonie. Een doemscenario voor een huisartsenpraktijk. In
2021 hebben we in samenwerking met een huisartsenpraktijk in de regio Emmen een pilot
gehouden met een geautomatiseerde back-up voor de internetverbinding. De resultaten van de
pilot waren erg positief en daarom bieden we de mobiele back-up (ook wel 4G back-up genoemd)
aan onze klanten aan.
Televisie
In 2021 hebben we in samenwerking met Spie een nieuwe dienst ontwikkeld voor het aanbieden
van digitale TV over Zorgnet. WZA is de eerste klant voor deze dienst. Het signaal van de TV voor
de patiënten van het WZA loopt nu over ons Zorgnet.

4.2 ZorgMail
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. Naast het ‘verkeer’ tussen personen
blijft ook het berichtenverkeer tussen zorgsystemen van groot belang. GERRIT Diensten B.V. biedt
een aantal oplossingen aan voor het veilig uitwisselen van e-mail tussen personen en tussen
systemen.
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
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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. Die einddatum hebben
we in 2020 niet helemaal gehaald. In 2021 hebben we de laatste klanten van GERRIT@Mail weten
om te zetten naar Zorgmail SafeRelay of Zorgmail Hosted mail.
Lab4Apo
In 2021 hebben Certe en GERRIT intensief samengewerkt bij de overgang van ApoView naar
ZorgMail Lab4Apo. Hierdoor hebben ruim 90 apothekers in Noord-Nederland nu inzage in
laboratoriumuitslagen die van belang kunnen zijn voor medicatiebewaking. Gedurende het traject
zijn uitvoerige ketentesten uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de gegevens die Certe stuurt ook
in de apotheeksystemen overkomen.

4.3 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.
In 2021 bereikten we een geweldige mijlpaal: in september waren er twee miljoen studies
(beeldvormend onderzoek) beschikbaar in XDS-NN en eind 2021 liep dit op naar twee en een half
miljoen beschikbare studies en anderhalf miljoen radiologieverslagen.
In 2021 is een project gestart om XDS-NN via de XDS-Cloudnode te verbinden met andere XDS
infrastructuren en Nederland. Dit is in het kader van Twiin Knoop● gedaan. Eind 2021 hebben we
de koppeling kunnen realiseren en begin 2022 hopen we via deze koppeling het UMC Groningen
beelden en documenten te kunnen laten uitwisselen met het UMC Utrecht.
Een andere ontwikkeling die in 2021 is opgestart is het uitwisselen van patiënt-samenvattingen,
brieven en documenten. Deze functionaliteiten zijn eind 2021 opgeleverd in de testomgeving en we
hopen samen met het UMCG, Treant en Martini begin 2022 hiermee live te gaan.

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-NN. 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.
Veilig mailen in de zorg en NTA 7516
De NTA 7516 is de norm voor veilige e-mail en chat communicatie van gezondheidsinformatie.
Afhankelijk van de gekozen oplossing voor ‘Veilig Mailen’ door de zorgverlener (professional) moet
deze daarnaast zelf ook aan een aantal aanvullende eisen uit de NTA 7516 voldoen om gebruik te
kunnen maken van interoperabiliteit. In 2021 hebben we al onze klanten van ZorgMail Hosted Mail
Webmail, ZorgMail Hosted Mail voorlichting gegeven over hoe zij kunnen gaan voldoen aan de NTA
7516. Ook klanten of participanten van GERRIT die hebben gekozen voor een andere ‘veilig mailen’
oplossing adviseren we desgewenst over de aanvullende maatregelen van de NTA 7516.
Ondersteuning bij (interne audits)
Door de beschikbaarheid van kennis en ervaring met certificering als ISO 27001, NEN 7510 en NTA
7516 worden we ondertussen door een aantal klanten gevraagd om een rol te spelen in het
opzetten van hun eigen kwaliteitssysteem en/of het ondersteunen bij of uitvoeren van interne
audits.

4.5 Servicedesk
De Servicedesk van GERRIT is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Onze collega’s van de
Servicedesk beantwoorden de eerste vragen over onze diensten en projecten en pakken ook
gemelde problemen op. De verbeteringen rondom het afhandelen van meldingen welke in 2020 zijn
ingezet, hebben we doorgetrokken naar 2021. Steeds meer vragen en meldingen kunnen door de
Servicedesk zelfstandig worden afgehandeld, de kennis bij de medewerkers neemt steeds verder
toe en meldingen van onze zorgklanten staan gemiddeld minder lang open. Mede door actieve
monitoring op openstaande tickets hebben we een grote stap gezet in ons streven dat de klant ons
maar 1 keer hoeft te bellen voor een vraag of een probleem. Proactieve terugkoppeling van de
voortgang richting de klant is een onderdeel dat hier goed aan bijgedragen heeft.
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