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Even kennismaken… 
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Wat is het Informatiestelsel Zorg?

Het Informatiestelsel is een stelsel van normen en standaarden voor 

gegevensuitwisseling in de zorg.
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Wat is de Referentiearchitectuur voor een Duurzaam 

Informatiestelsel Zorg (DIZRA)?

DIZRA is de referentiearchitectuur van het informatiestelsel.

Het geeft inzicht in:

● de negen geldende architectuurprincipes;

● de governance op de standaarden in het informatiestelsel;

● het informatiestelsel zelf en haar deelnemers (organisatie architectuur);

● de systeemactoren in het informatiestelsel (technische architectuur).

Met de referentiearchitectuur kan voor use cases een architectuur worden 

gerealiseerd voor gegevensuitwisseling.
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Het Informatieberaad Zorg

DIZRA is door het Informatieberaad Zorg vastgesteld.





CareCodex ontvangt DIZRA award 2021 
voor VIPP Babyconnect



Maar wat zegt de 

DIZRA?



Negen principes voor het Informatiestelsel Zorg.

Regie op gezondheidsgegevens Gemeenschappelijke taal Gegevens bij de bron

Gelijk speelveld Duurzaam FAIR data

Machineleesbaar Federatief Open internationale standaarden



Van concept naar 

realisatie







Waar of niet waar?

Regie op gegevens = 

Self-Sovereign Identity



Data bij de bron = 

netwerkperspectief + privacy





Waar of niet waar?

Gemeenschappelijke taal = 

formele beschrijving 

betekenis



Waar of niet waar?

Formele beschrijving 

betekenis

+ Machineleesbaarheid = 

W3C OWL



Waar of niet waar?

FAIR data is een no-

brainer voor 

meervoudig gebruik



Direct en/of via een knooppunt



Direct en/of via een knooppunt



Waar of niet waar?

Gelijk speelveld  = 

Open standaarden + 

Open source



Waar of niet waar?

Duurzaam  = 

People - Process & 

Technology



Doe mee met het realiseren van de 

referentiearchitectuur voor een duurzaam 

informatiestelsel!

DIZRA is open voor iedereen.

Meld je aan op architectuurcommunityzorg@zinl.nl

Github: https://github.com/dizra/docs

(voor versiebeheer en issue management)

Publicatie: https://dizra.gitbook.io
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