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Inleiding 
Met het publiceren en daardoor openbaar stellen van 
versie 1 van het Referentiedomeinenmodel 
ziekenhuizen in april 2011, inclusief bijlagen, de 
bijbehorende spreadsheet en presentatie, is de 
noodzaak geboren om een onderhoudsproces in te 
richten. Nu in juni 2012 versie 2 van het model is 
gepubliceerd, geldt dat in versterkte mate. 
Dit document beschrijft het onderhoudsproces. 
Het gebruik van het Referentiemodel is vooralsnog 
vrij, met als voorwaarde een bronvermelding. 
 
Rollen 
De volgende rollen worden onderscheiden in deze 
procedure: 
 
Gebruiker

 

: een persoon of een organisatie, die het 
Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen gebruikt en 
een wijziging of aanvulling indient. 

Beheerder

 

: de functionele beheerder van het 
Referentiemodel. Indien het een wijziging met impact 
is, kan de beheerder naast het registreren van de 
wijzigings- en uitbreidingsverzoeken ook resources 

beschikbaar stellen. Tevens stelt de beheerder, in 
overleg met het reviewteam, uit goedgekeurde en 
doorgevoerde wijzigingsverzoeken en uitbreidingen 
een nieuwe versie samen. Hij stelt deze, na 
goedkeuring door de goedkeuringsvergadering, 
beschikbaar aan gebruikers. 

Reviewteam

• beoordelen van een wijzigings- of 
uitbreidingsverzoek 

: team van vertegenwoordigers uit 
ziekenhuizen en andere gebruikers, dat de volgende 
taken heeft: 

• beoordelen van de impact daarvan  
• inschatten en, na doorvoering van een 

wijzigings- of uitbreidingsverzoek, het 
eindresultaat te beoordelen en goed te 
keuren. 

De actuele samenstelling van het reviewteam vindt u 
op pagina 3.  
 
Resources

Onderhoud Referentiedomeinenmodel 
ziekenhuizen 

: middelen, die nodig zijn om een wijziging 
of een uitbreiding van het Referentiedomeinenmodel 
ziekenhuizen te realiseren. Deze middelen worden 
door de beheerder te beschikking gesteld.  
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Goedkeuringsvergadering

Elke gebruiker en/of beheerder van het 
Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen kan een 
wijzigings- of uitbreidingsverzoek indienen en heeft 
betrekking op de bestaande indelingen in 
informatiedomeinen, onderkende informatieobjecten 
en bedrijfsactiviteiten, inclusief definities. Dit kunt u in 
ieder geval doen door een mail te sturen met uw 
voorstel naar 

: de vergadering, die een 
bundeling van wijzigingsverzoeken (inclusief 
uitbreidingen) in een nieuwe versie van het 
Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen formeel 
goedkeurt. De beheerder stelt de bundeling tot een 
nieuwe versie samen en levert het ter goedkeuring 
aan. Na goedkeuring wordt de nieuwe versie ter 
beschikking gesteld aan gebruikers. 
 
Initiëren van een wijzigingsverzoek 

info@nictiz.nl, onder vermelding van 
‘wijzigingsvoorstel RDZ iZiekenhuis’. Ook de 
afbeeldingen die tot het Referentiemodel behoren 
vallen onder het wijzigingsproces. Indien het 
wijzigings- of uitbreidingsverzoek niet voldoende is 
gedefinieerd of omschreven naar het oordeel van de 
beheerder, wordt aanvulling gevraagd aan de 
indiener.  
De indiener en/of beheerder legt van elk wijzigings- of 
uitbreidingsverzoek een aantal gegevens vast voor het 
managen van de procedure.  
Dat zijn de volgende gegevens: 
 
• Identificatie van de wijziging 
• Datum van indienen 
• Identificatie van de indiener (naam, 

organisatie) 
• Type wijziging. Hierbij worden de volgende 

typen onderscheiden : 
o Wijziging of uitbreiding zonder 

impact, bijvoorbeeld een tekstuele. 
Voor dit soort wijzigingen zijn geen 
resources noodzakelijk en is 
goedkeuring van het reviewteam 
voldoende. 

o Wijziging of uitbreiding met impact, 
voornamelijk waar een inspanning in 

te besteden uren voor nodig is. Voor 
dit type wijziging is altijd de formele 
goedkeuring van de 
wijzigingsvergadering noodzakelijk. 
Dit gebeurt impliciet bij het 
goedkeuren door de 
wijzigingsvergadering van het 
publiceren van een nieuwe versie van 
het model, zie verder ‘publiceren 
nieuwe versie’. 

• Indien wijzigingsverzoek met impact 
(bijvoorbeeld uitbreiding van het model): 
omvang (in manuren en/of geld) van de 
impact. 

• Beschrijving, omschrijving van de wijziging. 
• Status (goedgekeurd, in behandeling, 

afgekeurd, aangehouden) 
• In welke versie van het model deze wijziging 

wordt/is opgenomen. 
 
Reviewen en goedkeuren van een wijzigingsverzoek 
Elk wijzigingsverzoek wordt gereviewd en 
goedgekeurd, afgekeurd of aangehouden door het 
reviewteam.  
Bij wijzigingen met impact wordt in de beoordeling 
meegenomen of de noodzakelijke resources 
(manuren, budget) beschikbaar zijn. De beheerder 
stelt de middelen ter beschikking, die nodig zijn om de 
wijzigingen of uitbreidingen met impact door te 
voeren. Na afloop van het doorvoeren (uitvoeren) van 
deze wijzigingen of toevoegingen met impact 
beoordeelt het reviewteam opnieuw het resultaat. 
 
Publiceren nieuwe versie. 
De beheerder bundelt uiteindelijk goedgekeurde en 
doorgevoerde wijzigingsverzoeken in een nieuwe 
versie van het Referentiemodel. Binnen de 
nummering van de versies wordt onderscheid 
gemaakt in: 
• Hoofdversies, aangeduid met het eerste cijfer in 

het versienummer voor de punt. Het publiceren 
van een nieuwe hoofdversie gebeurt hooguit één 
keer per jaar en vooral als het een belangrijke 
wijziging of uitbreiding betreft 

• Subversie, aangeduid met de cijfers in het 
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versienummer voor de punt. Het publiceren van 
een nieuwe subversie gebeurt naar verwachting 
enkele keren per jaar en betreft kleine wijzigingen 
of uitbreidingen. 

 
De wijzigingsvergadering keurt de nieuwe versie 
formeel goed. Na goedkeuring van de 

wijzigingsvergadering publiceert de beheerder de 
nieuwe versie op www.nictiz.nl/ziekenhuis. 
 
In onderstaand schema staat het verloop van 
wijzigingen, reviews, goedkeuren en publiceren van 
een nieuwe versie weergegeven: 
 

 

 
 

 
Op dit moment (12 juni 2012) zijn de rollen als volgt 
ingevuld: 
Beheerder: Fred Smeele 
Reviewteam: Ben van der Stigchel (Erasmus MC), Daan 
van Veldhuizen (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Daniel 
Woning (Isala Klinieken Zwolle), Hans Boon (St. 
Elisabeth Ziekenhuis Tilburg), Michael van der Zel 
(UMCG), Leon van der Krogt (UMCG), Sjaak Gondelach 
(UMCU), Rolf Ehrencron (AMC), Ron van Holland 
(Nictiz), Fred Smeele (Nictiz, voorzitter). 

Goedkeuringsvergadering: Maarten Fischer (NVZ), 
vacature (ICT manager ziekenhuis), vacature (ICT 
manager ziekenhuis), Fred Smeele (Nictiz). 
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Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat 
ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.  
Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in 
mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom 
de patiënt. Wij doen dit ter bevordering van de 
kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg. 
 
Nictiz 
Postbus 19121 
2500 CC Den Haag  
Oude Middenweg 55 
2491 AC Den Haag 
 
T 070 - 317 34 50 
info@nictiz.nl 
www.nictiz.nl 
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