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Agendapunt: 07 edossiers 
Bijlagen:  
Aan: Forum Standaardisatie 
Van: Bureau Forum Standaardisatie 
Datum: augustus 2010 Versie 0.1 
Betreft: Verkenning edossiers/verwijsindexen 
 
Doel 
U wordt gevraagd kennis te nemen van de te houden verkenning 
edossiers/verwijsindexen. 
 
Werkplan 2010 
In het werkplan 2010 is aangekondigd dat we een verkenning gaan doen 
naar (semantische) standaardisatieproblematiek rondom edossiers en 
verwijsindexen. Inmiddels is een offerteaanvraag voor deze opdracht 
uitgezet en gegund aan Capgemini.  
 
Aanpak verkenning 
De verkenning zal bestaan uit twee onderdelen: 

1. Algemene verkenning van het veld van elektronische dossiers in den 
brede, welke verkenning de volgende resultaten op dient te leveren: 

a. Globale opsomming bestaande edossiers, verwijsindexen en 
registers; 

b. Groeperen van gevonden dossiers in verschillende typen; 
c. Duiding van bestaande en te verwachten relaties tussen de 

(verschillende typen) edossiers voor wat betreft de 
uitwisseling van gegevens. 

 
2. Nadere verkenning gericht op drie cases, te weten het Digitaal Klant 

Dossier (DKD), het Elektronisch Leer Dossier (ELD) en de 
Verwijsindex Risicojongeren (VIR), welke verkenning antwoord dient 
te geven op de volgende vragen: 

a. Zijn er belemmeringen (te verwachten) bij de uitwisseling 
van gegevens tussen c.q. het koppelen van 
edossiers/verwijsindexen, zowel bij dossiers van dezelfde 
soort als, ten behoeve van hergebruik van gegevens, bij 
dossiers van verschillende soorten? 

b. Zo ja, wat is de aard van deze belemmeringen (semantisch, 
technisch, organisatorisch)? 
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c. Zijn er kansen te benoemen om, in gezamenlijkheid met 
andere edossiers, belemmeringen te vermijden/op te lossen? 

d. Kan het Forum een adviserende rol spelen bij het zoeken 
naar een manier om dergelijke kansen te benutten? 

e. Is er behoefte aan een dergelijk advies van het Forum? 
 
Tijdpad 
De kick off van het project heeft inmiddels plaatsgevonden en de 
behandeling van de uitkomsten van de verkenning en besluitvorming over 
een concept advies aan het College vindt plaats in de Forumvergadering 
van 12 oktober 2010. 
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