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VZVZ is een vereniging

Leden
Algemene Vergadering
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur

- Opgericht in 1 januari 2012
- De leden van VZVZ zijn koepelorganisaties die
de belangen behartigen van groepen patiënten en
zorgverzekerden en van groepen zorgaanbieders:
Patiëntenfederatie Nederland
KNMP
InEen
NVZ
GGZ Nederland
NVAVG
SAN
NCJ
ActiZ

Even voorstellen :

Peter van der Vorm
Leveranciersmanager bij VZVZ
Verbinding in de zorg
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Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
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Gegevenssoort (MG,
HWG, WB, e.d.)

BSN
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Zorgaanbieder (op
basis van rolcode
BIG-register)
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LSP
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Huisartsen
praktijken

98%

Huisartsen
posten

Apotheken

17%

100%

1%

17,2 m inwoners NL

14.059.007 miljoen

14.059.007 Nederlanders hebben één of meerdere
zorgaanbieders toestemming gegeven

Ziekenhuizen

2%

VZVZ coördineert zorgcommunicatie

Veilige en betrouwbare uitwisseling van
medische gegevens
• Samenwerking Met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties,
ICT-leveranciers, regio-organisaties (RSO’s), en de overheid
werken aan veilige en betrouwbare uitwisseling van medische
gegevens waarbij landelijk beleid en de functionele wensen van
zorgaanbieders de uitgangspunten zijn;
• VZVZ vervult de rol van netwerkcoördinator;
• Ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten/innovatie,
waarbij VZVZ haar kennis en expertise ten aanzien van
interoperabiliteit en het beheer/ontwikkelen van
afsprakenstelsels inbrengt (zowel t.a.v. afzonderlijke
afsprakenstelsels als de Landelijke Zorginfrastructuur);
• Alleen generieke infrastructurele componenten en
diensten (pré concurrentieel) als die nodig zijn en de markt die
niet (tegen acceptabele voorwaarden) kan of wil bieden.
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Leveranciersbijeenkomst 20 feb 2020
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Tijdlijn
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DVDexit

Huidige situatie | DVD met beelden, Fax met verslag

Logistiek

DVD of USB-opslag medium kwijt of niet leesbaar
Een willekeur aan gekozen onveilige transport opties als fax,
e-mail, post, patiënt, kostbare koerier, etc.
Inzage vaak bewerkelijk en veelal pas tijdens of na consult
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Beveiliging

Onbeveiligde patiënten gegevens (DVD)
Databeveiliging niet goed te waarborgen
Voldoet veelal niet aan privacy wet- en regelgeving

Interoperabiliteit

Geen integraal beeld in tijd van de patiënt
Niet schaalbaar
Veel lokale niet op elkaar afgestemde oplossingen
Kans op vendor lock-in door ontbreken landelijke standaarden

Alfred Appelvink
Patiënt

Ideale wereld

Alfred Appelvink
Patiënt

Ideale wereld

Heldere zorgpaden

tijd

Werkelijke situatie

Netwerkzorg
Vraaggerichte zorg

Toestemming

Samenwerking

Zorginnovaties

Minder registratielast

BRON: Het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2025’

De sleutel tot succes
ligt ook bij jullie!

Organisatie
Zorgproces

&
Informatie
Applicatie

Afsprakenstelsel

Architectuur

Gemeenschappelijke voorzieningen

Infra

Doelstelling
Het faciliteren meerdere
van meerderezorgtoepassingen
zorgtoepassingen door het
aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken
voor het landelijk beschikbaar maken van gegevens.

Zorgtoepassingen & Programma’s

We maken keuzes over
de zorgtoepassingen
heen (dus landelijk)
DVDexit

Beeldbeschikbaarheid
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Aantoonbaar werkende oplossing

eOverdracht

Inzicht
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DVDexit
2020

Beeld, Verslag
& Tijdlijn

Basis Gegevensset
Zorg (BgZ)

Beeldbeschikbaarheid

BabyConnect

Laboratorium
naar apotheker

Overdracht 1e > 2e/3e lijn

Elektronische
overdracht 2e lijn
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Doel DVDexit
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Eén landelijke
oplossing om
uniforme uitwisseling
te garanderen

Laagdrempelig
instapmodel om
alle ziekenhuizen
mee te krijgen:
Portaal

Oplossing
met optionele
geautomatiseerde
up- en download:
Gateway

Heldere doelstellingen,
afspraken en
verantwoordelijkheden
Kerst 2020 alle ZH
aangesloten
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Landelijke
financiering en
contractering voor
de basisoplossing

Uniforme en
efficiënte aanpak
van implementatie
per ziekenhuis

Oplossing in
beheer bij
leverancier

DVDexit is
integraal
onderdeel Twiin

A. Portaal

DVDexit

Ziekenhuis A

Ziekenhuis B

A
Adm. handeling Upload

Portaal

Zorgverleners
adresboek

Adm. handeling Download

B. Portaal met gateway

DVDexit

Ziekenhuis A

Ziekenhuis B

A
Adm. handeling Download

Ziekenhuis C

Zorgverleners
adresboek

Ziekenhuis D

B
Geïntegreerde Upload

GATEWAY

Portaal

GATEWAY

Adm. handeling Upload

Geïntegreerde Download

DVDexit

DVDexit - Projectplanning
Uitrol

Business Case

RFI
PvA
Praktijk
Pre- Selectie Keuze
leveranciers Financiering onderzoek Selectie fase

2019

Live brengen
Portaal

Uitrol
ziekenhuizen

2020
Vandaag

April

Juni

In gebruik &
aansluiten

2021
Augustus

September

DVDexit

DVDexit – Implementatie
Planning en deelname in overleg
Implementatieteam beschikbaar
ter ondersteuning

Kennis en advies op verzoek
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Deelname aan deze voorziening
voor ziekenhuizen is kosteloos
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Toelichting inkooptraject
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Uitgangspunten
Geen
aanbestedingsprocedure
wél aandacht voor
transparantie en
objectiviteit

Condities voor deelname
(paragraaf 1.1)

Beoordeling vindt plaats
op basis van de door u
opgeleverde informatie.
VZVZ kan wel nadere
informatie/ bewijsstukken opvragen en
(na melding bij de
leverancier) referenties

benaderen

Beoordeling door
beoordelingscommissie

Planning
Activiteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzenden preselectiedocument
Informatiesessie (max. 2 personen per leverancier)
Uiterste datum vragen indienen over preselectie door leveranciers
Laatste datum beantwoorden vragen over preselectie
Indienen van de schriftelijke informatie (deadline)
Informeren leveranciers keuze preselectie
Verzenden van offerteaanvraag aan minimaal 3 partijen
Pre bid meeting
Demo’s (1 uur per leverancier)
Uiterste datum vragen indienen door leveranciers
Laatste datum verzenden beantwoording vragen
Indienen van de offertes (deadline)
Presentatie/toelichting aanbieding (2 uur per leverancier)
Evaluatie van de offertes inclusief verduidelijkende gesprekken
Partnerselectie / principekeuze
Start implementatie
Twee ziekenhuizen in productie
Oplossing gereed voor uitrol

(Start)datum*

Verantwoordelijkheid

17 februari

Twiin

20 februari 10.00 – 12.00 uur

Twiin

28 februari

Leverancier

4 maart

Twiin

9 maart 12:00 uur

Leverancier

23 maart 2020

Twiin

23 maart 2020

Twiin

31 maart 2020 10.00 – 12.00 uur

Twiin / Leverancier

15 (en 16) april 2020

Leverancier

17 april 2020

Leverancier

22 april 2020

Twiin

6 mei 12:00 uur

Leverancier

14 mei

Leverancier

6 mei – 1 juni

Twiin

2 juni

Twiin

Medio juni

Leverancier

Augustus 2020

Leverancier

September 2020

Leverancier

Deadline deelname

vóór 9 maart ‘20 - 12 uur

Wat aanleveren?
•

Bijlage A:
•

•

Bijlage A1:
•

•

beantwoording preselectie vragen (met maximaal aantal A4 bij vragen 6 (totaal 5 A4), 10 (één
A4), 11 (één A4)

Bijlage B1:
•

•

opgave referentie t.b.v. de referentie eis: één referentie met een vergelijkbare referentie voor
een beelduitwisselingsportaal met meer dan 25 instellingen

Bijlage B:
•

•

voldoen aan de functionele topeisen

Bijlage A2:
•

•

verklaring dat u voldoet aan de preselectie eisen, inclusief ISO27001 of NEN7510,7512,7513
certificering (inclusief statement van toepasselijkheid), inschrijving in beroeps- en
handelsregister en eventueel een volmacht

opgave maximaal 7 referenties (met 2 vergelijkbare referenties voor een
beelduitwisselingsportaal met meer dan 25 instellingen en 5 referenties voor een
beelduitwisselingsportaal in Nederland)

Bijlage B2:
•

beantwoording functionele preselectie wensen

Vraag
Vraag 4 en 5

Sinds wanneer is uw organisatie met de huidige dienstverlening actief in de Nederlandse markt?
Is uw bedrijf afgelopen 5 jaar, (deels) van eigenaar gewisseld? Zo ja, wanneer en met welke reden?
Vragen 6 en 7 6 A. Geef een beschrijving in maximaal 5 A4 van de unieke kenmerken van uw product en op welke wijze dit een oplossing biedt voor het gevraagde.

5
20

B. Wij vragen u ook (in de bovenstaande 5 A4) om aan te geven in hoeverre uw oplossing uitbreidbaar is, ga hierbij expliciet in op in ieder geval:
(1) de mogelijkheid tot opschaling richting Twiin en PULL verkeer;
(2) de uitbreiding van functionaliteit die mogelijk is na landelijke implementatie;
(3) de unieke kenmerken waarom de zorg in Nederland voordeel heeft van uw oplossing;
(4) de mogelijkheden voor uitbreiding naar andere type onderzoeken/afdelingen;
(5) de mogelijkheden om aan te sluiten op een XDS infrastructuur.

7. Zijn er relevante artikelen, onderzoeken waarin naar uw organisatie of door u geleverde producten wordt verwezen? Zo ja, wilt u deze meezenden
of een URL opgeven.
Vraag 8
Geef in onderstaande tabel het totaal aantal medewerkers (in Full Time Equivalents) dat momenteel in uw organisatie werkzaam is met betrekking tot
de gevraagde oplossing en dienstverlening, uitgesplitst naar rollen.
Vraag 9
Geef uw specifieke omzet 2019 in euro’s excl. BTW
Vragen 10 en 10. Hoe denkt u de continuïteit van uw dienstverlening over een periode van 2 tot 3 jaar te gaan waarborgen rekening houdend met verwachte
11
marktontwikkelingen? Geef uw antwoord in maximaal één A4.
11. Welke maatregelen heeft u getroffen om de continuïteit van de bedrijfsprocessen bij klanten te waarborgen bij bijvoorbeeld faillissement? Te
denken valt aan Escrows, standaarden, special purpose vehicle, samenwerkingen met andere partners, etc.. Geef uw antwoord in maximaal één A4.
Vraag 12
U wordt verzocht om 2 aanvullende (dus niet de zelfde als vraag 2) vergelijkbare organisaties/ landelijke projecten t.o.v. vraag 2 als referentie te
overleggen. Deze dienen diensten te betreffen die in de afgelopen vijf jaar, zijn afgerond. Referenties die nog niet zijn afgerond moeten minimaal 6
maanden lopen. De referenties betreffen de implementatie van een beelduitwisselingsportaal tussen meer dan 25 instellingen. U kunt maximaal 2
referenties noemen, maak bij uw beantwoording gebruik van het sjabloon zoals bijgevoegd in bijlage B1 van dit preselectiedocument.
Vraag 13
U wordt verzocht om 5 referenties van een beelduitwisselingsportaal in Nederland te overleggen. Deze dienen diensten te betreffen die in de
afgelopen vijf jaar, zijn afgerond. Referenties die nog niet zijn afgerond moeten minimaal 6 maanden lopen. U kunt maximaal 5 referenties noemen en
maak bij uw beantwoording gebruik van het sjabloon zoals bijgevoegd in bijlage B1 van dit preselectiedocument. Dit mogen dezelfde referenties zijn
als opgegeven bij vraag 2 of vraag 12.
Vraag 14
Hoeveel implementaties heeft u verzorgd met een beelduitwisselingsportaal? U wordt verzocht om kengetallen zoals welk land, aangesloten partijen
en aantallen berichten toe te voegen.
Vraag 15
Geef een raming in euro excl. BTW op van de verwachte kosten bij een tijdelijke overeenkomst van 2 jaar (uitgaande van een beschikbaarheid van het
beeldportaal voor eindgebruikers van 99,5% 7*24 uur per jaar) voor de volgende onderdelen:
a. Totaal jaarlijkse kosten voor het geheel van portaal, gateways en het gebruik van de dienst uitgaande van 75 aangesloten ziekenhuizen en het
versturen van 1,4 miljoen onderzoeken (met een gemiddelde tijdelijke opslag van 3 maanden per onderzoek).
b. Initiële projectprijs voor het portaal zonder gateways.
c. Initiële prijs per gateway installatie per ziekenhuis (uitgaande van in totaal 75 ziekenhuizen).
d. Met welke kosten dient VZVZ nog meer rekening te houden (noemt u ook het eventuele bedrag)?
Vraag 16
Functionele wensen
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Bijlage A
Aan selectie
eisen dient
zonder
voorbehoud
voldaan te zijn.
Bijlage B
Weging van de
beoordeling van
uw informatie

Vragen?
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Meer informatie? twiin.nl of info@twiin.nl

De juiste informatie
info@twiin.nl
www.twiin.nl
Linkedin.com/company/programma-twiin

Op de juiste plek

Op het juiste moment

