ZorgeXchange®
1. Algemene Toelichting
Bij het koppelen van de netwerken van de verschillende zorginstellingen moeten telkens weer
afspraken gemaakt worden over allerlei zaken zoals verbindingen, IP-reeksen en routering. In het
verleden zijn tussen ziekenhuizen bijvoorbeeld al onderling afspraken gemaakt over de te gebruiken
IP-reeksen, maar door de toenemende omvang van netwerken en aantal koppelingen over en weer
bleek dit niet langer een haalbare zaak.
Door gebruik te maken van de ZorgeXchange® wordt deze beperking ondervangen. De essentie van
de ZorgeXchange® is dat een zorgpartij die (veilig) wil communiceren met andere zorgpartijen slechts
één aansluiting nodig heeft, zonder dat zij zich verder hoeft te bekommeren over IP-reeksen of
routering. De ZorgeXchange® zorgt voor de routering. GERRIT beheert de ZorgeXchange®.
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2. Mogelijkheden
Inmiddels zijn reeds veel partijen rechtstreeks of via andere veilige netwerken aangesloten op de
ZorgeXchange®. Voorbeelden van situaties waarin de ZorgeXchange® wordt toegepast:
• XDS infrastructuur in Noord-Nederland;
• Het beschikbaar stellen van de applicaties zoals Hemobase, Zorg Regie Systeem, Palga;
• Videoconferencing binnen GERRIT Zorgnet;
• Applicaties van elkaar gebruiken zoals salaris systeem of apotheek systeem;
• Specialisten in het ene ziekenhuis toegang geven tot het EPD in het andere ziekenhuis;
• Werkplekken op elkaars locatie kunnen definiëren (bv Izore, Revalidatie Friesland, GGZ
Friesland, Certe);
• HL7 koppelingen met o.a. analysers;
• V-LANs voor eigen organisatie met meerdere locaties (bijv. Dokterswacht met eigen VOIPnetwerk over GERRIT Zorgnet).

Kortom tal van mogelijkheden, waarbij het niet nodig is om met elk van de partijen aparte afspraken te
maken en telecomfaciliteiten te realiseren, maar dat te doen via één centraal punt.
De voordelen zijn:
• Men hoeft geen aparte verbindingen meer te realiseren. Eén verbinding met de
ZorgeXchange® is voldoende om alle andere aangeslotenen te bereiken;
• Beveiligde omgeving: geen aparte maatregelen nodig om de aansluitingen veilig te houden;
• Onbeperkte IP-reeksen (tenzij er limieten zitten op de verbinding naar de ZorgeXchange®).
3. Aanvullend
3.1 Beheer
De ZorgeXchange® wordt beheerd door GERRIT. GERRIT levert de regiefunctie voor de onderlinge
communicatie tussen grote instellingen. Het is niet (meer) nodig om met elke afzonderlijke partij
afspraken te maken en fysieke verbindingen aan te leggen. Eén ‘oprit’ op de centrale infrastructuur
volstaat op snel en goedkoop bij andere instellingen binnen te komen ‘afrit’.
3.2 Hoe sluit ik aan?
Om gebruik te maken van de ZorgeXchange® is het volgende nodig:
• Een aansluiting op GERRIT Zorgnet: een fysieke verbinding, tussen hoofdlocatie naar één
van de GERRIT-POPs. Liefst MDF, zodat ‘eigen’ apparatuur geplaatst kan worden. Eenmalige
en maandelijkse kosten afhankelijk van soort verbinding. In de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe levert GERRIT de verbindingen, waarbij o.a. door vraagbundeling de
tarieven meer dan marktconform kunnen zijn. Buiten deze provincies doen we dat in overleg
of gekoppeld aan andere collega netwerken;
• Aansluiting op de ZorgeXchange® wordt uitgevoerd in overleg met de netwerkspecialisten. De
ZorgeXchange kent een vergoeding in de vorm van een maandabonnement.
Het is mogelijk gebruik te maken van andere diensten die GERRIT aanbiedt, o.a. Internet Feed, colocatie, of diensten van andere leveranciers via het GERRIT netwerk, waaronder Carestream.
Uiteraard is het ook mogelijk om elkaar (als zorgorganisaties) diensten aan te bieden. In die zin
opereert de ZorgeXchange® als een uitwisselingsplaats binnen een besloten netwerk.
4. Meer weten?
Wilt u meer weten over de ZorgeXchange® en wat er mogelijk is voor uw specifieke situatie? Of heeft
u een vraag over één van de andere diensten van GERRIT? Neemt u dan contact op met de
Servicedesk.
De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
T: 085 - 76 040 76
F: 085 - 76 040 75
mail: servicedesk@gerrit-net.nl

