GERRIT XDS dienstverlening
1. Algemene toelichting
GERRIT beheert het XDS-netwerk waar alle ziekenhuizen van Friesland, Groningen en Drenthe op zijn
aangesloten. Deze IT-infrastructuur is gebaseerd op de zogeheten ‘IHE-XDS’-standaard, een
wereldwijde standaard voor uitwisseling van medische gegevens.
GERRIT biedt diverse XDS-diensten aan. Deze staan hieronder vermeld.
2. XDS infrastructuur en licenties
GERRIT heeft met leverancier Forcare een XDS-contract afgesloten. Hiermee zijn licenties en
softwarecomponenten afgedekt. De jaarlijkse licentieprijs is afhankelijk van het aantal aangesloten
instellingen en het aantal aangemelde documenten.
De volgende licentiecomponenten zijn inbegrepen:
 ForIndex (centrale index)
 ForStore (opslag centraal of decentraal)
 ForAudit (logging)
 ForView centraal en decentraal inclusief XDW en onbeperkt aantal gebruikers
 ForConnect (eenvoudig aansluiten)
 ForBidge (multidomein / regionaal koppelen)
 Integratie XDS consumer (API)
3. Technisch beheer centrale XDS infrastructuur
GERRIT beheert de centrale XDS-omgeving, inclusief redundantie en een acceptatieomgeving. De
XDS-infrastructuur wordt via het GERRIT Zorgnet ontsloten naar de deelnemende partijen. Dit houdt in
dat de stabiliteit van de centrale omgeving actief wordt gecontroleerd en indien nodig geheugen- en
schijfruimte wordt uitgebreid.
4. XDS Servicedesk GERRIT
GERRIT voert naast het technisch beheer tevens het functionele beheer uit van de XDS-infrastructuur.
Gebruikers van het XDS-netwerk kunnen met vragen terecht bij de Servicedesk van GERRIT.
De Servicedesk van GERRIT op het gebied van XDS:
 Biedt ondersteuning aan gebruikers;
 Coördineert en verhelpt storingen;
 Is beschikbaar voor algemene XDS-vragen.
Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden van de Servicedesk van GERRIT op gebied van
XDS is te vinden in het XDS Dossier Afspraken en Procedures (DAP).
5. Projectbegeleiding voor aansluittrajecten
GERRIT biedt projectbegeleiding voor XDS-aansluittrajecten. Voor XDS kent GERRIT een aantal
soorten projectbegeleiding:






Projectmanagement:
o Algehele planning;
o Begeleiding XDS-project;
o Coördinatie van het XDS-project.
Applicatie:
o Analyse huidige workflow in het ziekenhuis;
o Geven van training aan beheerders;
o Configuratie XDS applicatie;
o Geven van training aan (eind)gebruikers;
o Go live begeleiding.
Integratie (in samenwerking met E.novation):

o
o
o
o

Inrichten van XDS;
Integratie van systemen;
Bouwen van koppelingen;
Technische expertise.

5.1 Procesondersteuning
Naast projectbegeleiding richt GERRIT zich op procesondersteuning en –verbetering bij alle
deelnemende XDS organisaties. GERRIT controleert het gebruik van XDS per aangesloten organisatie
en vervult een coördinerende rol om het gebruik van XDS te verbeteren, te vereenvoudigen en te
stimuleren.
5.2 Plan van Aanpak
Meer informatie over de planning en uitvoering van projecten vindt u in de dienstbeschrijving ‘Plan van
aanpak per XDS-deelproject’.
6. Governance en XDS organisatie
GERRIT zorgt er samen met de deelnemende partijen voor dat de benodigde governance om de XDSdienst aan wet- en regelgeving te laten voldoen, wordt ingericht. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de
patiënttoestemming en registratie van deze consent voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving. Ook
is vastgelegd waaraan een deelnemende partij moet voldoen voordat deze kan deelnemen aan de XDS
infrastructuur. Hiervoor is een convenant opgesteld dat door de deelnemende partijen is ondertekend.
In het convenant wordt onder meer verwezen naar de EGIZ gedragscode.
Organisatie governance:
 Stuurgroep XDS:
o Verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom het XDS project;
 Beleidscommissie XDS:
o Het adviseren van de stuurgroep;
o besluitvorming over de planning;
o vaststellen uit te voeren projecten en pilots en bijbehorende fasering;
o procesverbetering.
 Privacycommissie XDS:
o toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in verband
met de verwerking van Persoonsgegevens. De leden van de privacycommissie
adviseren hierin aan de stuurgroep.
7. Meer weten?
Wilt u meer weten over de XDS-diensten van GERRIT 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 van GERRIT.
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

