	
  

Uitgangspunten beleidsdocument OIZ
Doelstelling:
Vereniging van bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen en leveren van ICT oplossingen (Hardware,
Middleware, Software) en die daarbij een specifieke focus hebben op de (inter)nationale zorgmarkt.
De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Kennisoverdracht
Financiële regelingen (incl. subsidies)
Juridische vraagstukken
Standaardisatie
Netwerken

De vereniging zet zich in voor het algemeen belang van haar leden en is niet gericht op het behalen van
voordeel van individuele leden. Zij doet dit door actief een dialoog aan te gaan met de belangrijkste
stakeholders binnen de eigen en aanpalende industrieën, overheden en zorgverzekeraars onder wie:
VWS, NZA, IGZ, NZ, NVZ , NPCF, Nictiz, VzVZ [verder aan te vullen]
In de snel en sterk veranderende zorgmarkt wil OIZ de vereniging zijn die passief en actief adviezen geeft
over automatisering in de zorgmarkt. De OIZ wil op deze manier als vraagbaak en verbinder een bijdrage
leveren aan kwalitatief goede en veilige zorg.
Per jaar benoemt de OIZ een aantal kernthema’s, die de leidraad vormen voor de verenigingsactiviteiten
en die de basis vormen voor de activiteiten van de directeur.
Hoofdlijnen beleid 2014:
Fun
De vereniging is gebaat bij een actieve betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal leden. Daarbij
streeft de vereniging naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de ICT industrie onder haar
ledenbestand. Voor de betrokkenheid van de leden ligt de nadruk op een nader te bepalen aantal
themabijeenkomsten (thans bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering).
Nadruk bij deze bijeenkomsten moet liggen op Kennisoverdracht en Interactie rondom de benoemde
hoofdthema’s. De thema bijeenkomsten zijn bedoeld om direct toegevoegde waarde te bieden en de
leden te triggeren op terreinen waar zij dagelijks mee te maken hebben (of zouden kunnen hebben). Ze
moeten (Fun)ctional zijn, bijeenkomsten die je niet wil missen: ”je moet er bij zijn”.
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Daarnaast wil de vereniging de mogelijkheid scheppen te netwerken en contacten te leggen met
vertegenwoordigers van andere stakeholders (vanuit de industrie, overheden, verzekeringswereld etc.).
Hiervoor moet tijdens de bijeenkomsten een laagdrempelige mogelijkheid bestaan (aangeklede borrel,
walking dinner, speeddate sessies).
Finance
De vereniging moet een Financieel solide beleid voeren waarbij de bijdragen van de leden zoveel
mogelijk worden omgezet in “waarde” op de onderscheiden gebieden. De Directeur brengt verslag uit en
legt verantwoording af aan het bestuur op basis van de door het bestuur geformuleerde doelstellingen.
Het bestuur brengt verslag uit en legt verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering
die 1 maal per jaar plaatsvindt.
Function
Slechts wanneer de vereniging in de ogen van haar leden waarde toevoegt kan zij bestaan. Sterker nog,
dit is een voorwaarde voor een representatief (groeiend) ledenbestand. Ook bij de leden zelf zit veel
kennis die ondersteunend kan zijn aan het behalen van de verenigingsdoelstellingen op diverse terreinen.
Het bestuur stelt voor een aantal werkgroepen te formeren rondom specifieke thema’s Daarbij valt voor
2014 te denken aan:
o
o
o
o
o
o

Standaardisatie
(Europese) Privacywetgeving en Informatiebeveiliging
eHealth (medical devices, telezorg etc) en ketenintegratie
mobile Health
outsourcing
Belangrijke stelselwijzigingen (AWBZ-WMO; Generalistische basis GGZ)

Ten aanzien van Standaardisatie hanteert de OIZ vooralsnog het Beleidsdocument “Voorstel
Beleidsregels Standaarden + Concept Aanpak” van 22 januari 2008 en de daarin genoemde
beleidspunten die op de ALV van 21 januari 2007 door de leden zijn vastgesteld:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

	
  
	
  

OIZ maakt de wijze waarop de standaarden worden gerealiseerd en beheerd transparant en
informeert de leden daarover.
OIZ zal mogelijke systeemfalen in dit standaardisatie proces benoemen en met de bevoegde
instanties afspraken maken om dit systeemfalen op te heffen.
OIZ zal zich beperken tot standaardisatie van berichten en de inhoud van de berichten
betreffende medische, para-medische gegevens en administratieve gegevens.
OIZ stimuleert en promoot het maken en accepteren van standaarden die door haar leden samen
met het zorgveld worden ontwikkeld.
OIZ zal daar waar mogelijk stimuleren zich te conformeren aan nationale en internationale
standaarden, mits de input die door haar leden vanuit de praktijk wordt ingebracht in deze
standaarden wordt meegenomen.
OIZ doet op dit moment geen uitspraken over een keuze tussen CEN, HL7 of eigen architecturen,
mede omdat dat gezien de afbakening van het beleid door het bestuur niet relevant wordt geacht.
Met andere woorden wij achten het niet van invloed op de door het bestuur gewenste proces van
standaardisatie van de berichten en haar inhoud.
OIZ brengt de door de leden gewenste berichten en medische inhoud aktief in het standaardisatie
proces in middels de methodiek van ontwikkeling van de Zorginformatiemodellen (zimmen).
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VIII.
IX.

Werkende zaken worden door OIZ in haar beleid meegenomen (EDI, OZIS, etcetera).
Er wordt actief samengewerkt met de andere standaardisatie initiatieven in de zorg zoals NICTIZ,
IHE, OZIS, etcetera.)
OIZ zal streven naar het publiekelijk beschikbaar maken van alle standaarden (CEN, HL7,
Zorginformatiemodellen, …)

X.

Gekeken zal worden of en op welke wijze dit document dient te worden geactualiseerd. Hiertoe is op 2
december 2013 reeds input ontvangen van IHE Nederland welke hierin zal worden meegenomen.
Daarnaast is het belangrijk de behoeften bij de leden goed in kaart te brengen en de
betrokkenheid/tevredenheid van de leden jaarlijks te meten door middel van een online enquête.
Rol Directeur:
Vanaf verenigingsjaar 2014 beschikt de OIZ over een directeur.
o
o

o

o

o
o

de directeur is de onafhankelijke vertegenwoordiger van de vereniging naar buiten;
de directeur is verantwoordelijk voor een positief imago van de vereniging en haar
doelstellingen en onderhoudt hiertoe actief contact met eerdergenoemde stakeholders in
het veld;
de directeur komt in samenwerking met de voorzitter tot een heldere positionering en
formele samenwerkingsafspraken met Nederland ICT en Nictiz die naar buiten toe
worden uitgedragen.
de directeur zet zich in voor behartiging van de belangen van de vereniging en haar
leden en het uitdragen van visies, meningen, standpunten van de vereniging zoals die in
de verschillende werkgroepen worden/zijn geformuleerd;
de directeur zet zich actief in om ICT leveranciers in de zorg te werven als lid van de
vereniging in overeenstemming met de jaardoelstellingen;
de directeur brengt verslag uit aan het bestuur.

Concrete doelstellingen voor 2014:
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

	
  
	
  

Actieve Directeur
1 Algemene ledenvergadering waarbij terugblik en verantwoording wordt afgelegd over afgelopen
verenigingsjaar en waarbij vooruit wordt gekeken naar komend jaar met een concept beleidsplan.
5 themabijeenkomsten [kan verder worden aangevuld; eventueel te combineren/samen te
voegen] :
o Standaardisatie
o (Europese) Privacywetgeving en Informatiebeveiliging
o eHealth (medical devices, telezorg etc) en ketenintegratie
o Mobile Health
o Outsourcing/cloud computing
o Big Data/Healthcare analytics
o Belangrijke stelselwijzigingen (AWBZ-WMO; Generalistische basis GGZ)
Mogelijkheid onderzoeken voor het organiseren van een jaarcongres (eventueel samenvallend
met Zorg en ICT beurs of HIMSS Amsterdam)
10 nieuwe leden
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Outside in
Behalve het primair richten op de directe belangen van de leden wil de vereniging waarde toevoegen
door de leden een perspectief te bieden van buiten naar binnen: welke thema’s spelen er in de
bestuurskamers en in de behandelkamers, en hoe vertaalt zich dit naar ICT vraagstukken. Hoe ziet de
politiek bepaalde ontwikkelingen in de zorg, met name op langere termijn. Door met deze stakeholders in
dialoog te gaan kan invloed worden uitgeoefend op diverse beleidsthema’s die vervolgens door de leden
tijdig kunnen worden vertaald naar business proposities.
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